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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA nº 0719934-87.2018.8.11.0001

 Vistos, etc.

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

servidor(a) MARIA JOSÉ GONÇALVES, Matrícula nº. 5126, Auxiliar 

Judiciário, lotado(a) no(a) Central de Distribuição - Comarca da Capital - 

SDCR , referente ao quinquênio 201 3/2018.

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

Informação n° 069/2018/GRHFC, comunicou a concessão de 04 ( quatro) 

licenças-prêmio relativas ao período de 06/05/1993 a 06/05/2013, bem 

como a ausência de violação ao disposto no artigo 110 da Lei 

Complementar nº 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da 

Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais 

do Estado de Mato Grosso) no período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

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

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

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

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

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

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

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

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

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

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

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

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

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

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

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

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

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

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

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

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

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

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

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

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

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

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

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

conceder a licença-prêmio referente ao quinquênio de 06/05/2013 a 

06/05/2018, condicionando o gozo à prévia solicitação ao Gestor imediato, 

observado a anuência deste e a conveniência do serviço público.

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

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

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

 Cuiabá/MT, 26 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 833476 Nr: 38909-54.2013.811.0041

 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: CENEIDE PEREIRA MONTEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB: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.: 379439 Nr: 15286-97.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUAY SILVA FERREIRA

 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:OAB/MT 8506-A

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

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

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

587,43 (quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta 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$174,00(cento e setenta e quatro reais), 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.: 803742 Nr: 10197-54.2013.811.0041

 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: ANDRE DE OLIVEIRA 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:OAB/MT 8506-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784021 Nr: 37795-17.2012.811.0041

 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: JAMIL DE OLIVEIRA MATA

 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: 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.: 409790 Nr: 1029-33.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO VAZ GUIMARÃES

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

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

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

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

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

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

forma separada, sendo R$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.: 796340 Nr: 2683-50.2013.811.0041

 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: JOHN DE CARVALHO NASCIMENTO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AB MANZEPPI - 

OAB:9.203/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.: 1091018 Nr: 6598-05.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NORMELIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉSSYKA DE SOUZA RONDON - 

OAB:11731-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815343 Nr: 21794-20.2013.811.0041

 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: VINICIUS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI GIONÉDIS - 

OAB:80128/PR, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691-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$ 

553,01 (quinhentos e cinquenta e três reais e um centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$289,40(duzentos oitenta e nove reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 263,61(duzentos e 

sessenta e três reais e sessenta 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 
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(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.: 932825 Nr: 50847-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLERISON MACIEL DO NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSIANE RODRIGUES MACEDO - 

OAB:OAB/MT 15.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:7.394

 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$ 

599,36 (quinhentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 185,93(cento e 

oitenta e cinco reais e noventa 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.: 1158521 Nr: 35299-73.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISANE VANZELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

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

OAB:8.656/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$ 

612,02 (seiscentos e doze reais 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$ 198,59(cento e noventa e oito 

reais e cinquenta 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.: 912976 Nr: 38837-33.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAYANE CUNHA SANTOS

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

SEGURO S/A

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

11.439

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

Fica cientificado de que 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.: 770627 Nr: 23657-45.2012.811.0041

 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: JOÃO SERAFIM DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Yuji Yashiro - 

OAB:16.250/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:11.882-B

 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.: 936088 Nr: 52635-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA SILVA

 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

 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$ 

582,98 (quinhentos e oitenta e dois reais e noventa 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$ 169,55(cento e 

sessenta e nove reais e cinquenta 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
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1075948 Nr: 57935-67.2015.811.0041

 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: FLÁVIO CARDOZO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16.216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 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.: 952076 Nr: 971-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR DA SILVA FERREIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

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

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

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

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.: 847751 Nr: 51213-85.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECON S.A E TELEMAT CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:OAB/MT 10.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13.241-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1025199 Nr: 34401-94.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURCILINA FARIA NUNES

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A

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

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

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

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.: 852027 Nr: 54894-63.2013.811.0041

 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: MARCIANA PRADO DE ALMEIDA

 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

 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$ 

736,56 (setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos), a 

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

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

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

323,13(trezentos e vinte e três reais e treze 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.: 1057774 Nr: 49923-64.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINY SILVA SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 
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JUNIOR - OAB:16.625-O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

Fica cientificado de que 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.: 1158171 Nr: 35167-16.2016.811.0041

 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: CELIO DA CONCEIÇÃO

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos 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.: 827147 Nr: 33036-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZILEIDE MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVAL JOSÉ MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MINORU OSSOTANI - 

OAB:15.390/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 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.: 955430 Nr: 2806-77.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMILSON DA SILVA AZEVEDO

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/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.: 1040812 Nr: 41980-93.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSITA GONÇALVES QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18.002-A OAB/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.: 912185 Nr: 38300-37.2014.811.0041

 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: RENAN WILLIAN DE SOUZA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CERVI - OAB:14020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 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 
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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.: 987571 Nr: 17466-76.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCILENE QUIXABEIRA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PEDRO DE ALCANTARA 

JUNIOR - OAB:12001

 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$ 

1.325,28 (um mil e trezentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos), 

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

forma separada, sendo R$662,64(seiscentos e sessenta e dois reais e 

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

662,64(seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta 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.: 1013865 Nr: 29227-07.2015.811.0041

 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: RENAN TELES PIRES BUENO

 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 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$ 

590,18 (quinhentos e noventa reais e dezoito 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$ 176,75(cento e 

setenta e seis reais e setenta 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.: 1143291 Nr: 28808-50.2016.811.0041

 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: LEONICE ESPIRITO SANTO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:18.047 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 883157 Nr: 18638-87.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3.620/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 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.: 1042746 Nr: 42854-78.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALITA D´ÁVILA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY AUTO PERFIL - LIBERTI SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD PEREIRA VENERANDA 

- OAB:17761-A, Edgard Pereira Veneranda - OAB:30.629-MG

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

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

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

311,80 (trezentos e onze reais e oitenta centavos), a que foi condenado 

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

sendo R$206,71(duzentos e seis reais e setenta e um centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 105,09(cento e cinco reais 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):
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 Cod. Proc.: 761520 Nr: 13999-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL FERNANDO DE ARRUDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S.A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGAR DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604 - A

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

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

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

716,20 (setecentos e dezesseis 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$ 302,77(trezentos e 

dois 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.: 782571 Nr: 36219-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMULO JOSÉ ROMÃO

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/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$ 

588,65 (quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 175,22(cento e 

setenta e cinco reais e vinte 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7693 Nr: 8820-39.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTOS DE SERVIÇOS MÁXIMOS LTDA, EDMUNDO 

MARCELO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bamerindus Leasing Arrendamento Mercantil 

S/A, POSTOS DE SERVIÇOS MÁXIMOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727/MT, 

BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - OAB:11338/PE, EDMUNDO 

MARCELO CARDOSO - OAB:3.449/MT, JULINIL GONÇALVES ARINE - 

OAB:1136/MT, NIVALDO CAREAGA - OAB:6713-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CORSINO 

GONÇALVES NONATO - OAB:6.866/MT, EDMUNDO MARCELO 

CARDOSO - OAB:3.449/MT, Jonas Roberto Justi Waszak - 

OAB:17447/PR

 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$300,32(trezentos reais e trinta e dois 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.: 149342 Nr: 7134-46.1998.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERGAN ANTONIO BARACAT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ SOUZA REIS - OAB:2.408-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

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

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

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

R$151,33(cento e cinquenta e um reais e trinta 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.: 67342 Nr: 3168-46.1996.811.0041

 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: SUDAMERIS ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANE AUXILIADORA SABO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 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$191,63(cento e noventa e um reais e sessenta 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.: 95030 Nr: 283-54.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUCIA PRADO MAMEDE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8.848

 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$252,28(duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito 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 
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Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67659 Nr: 5600-04.1997.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHODIA MERIEUX VETERINÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. CENTRAL DOS PROD. RURAIS DO 

MATO GROSSO CENTRALCOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:286438, EDINÉIA SANTOS DIAS - OAB:OAB/SP 197.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clodoaldo Aparecido G. de 

Queiróz - DEFENSOR - OAB:5350

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

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

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

R$306,06(trezentos e seis reais e seis 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.: 45109 Nr: 13324-20.2001.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COTTONORTH TECELAGEM E CONFECÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altercom Engenharia em Autom. E Sist. Ind. 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO ROSA VALARELLI 

JUNIOR - OAB:235379/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Figueiredo Cardoso - 

OAB:4.186-B/MT, MARLY SOUZA FARIA - OAB:7529, NEWMAN 

PEREIRA LOPES - OAB:MT 7.293

 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$237,58(duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e oito 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.: 91732 Nr: 1341-92.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA MARQUES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO VILLAÇA EPAMINONDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MARQUES NUNES - 

OAB:6737/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO HARLOS - OAB:6.522/MT, JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, Luciana Gamballi Corrêa da Costa - 

OAB:4.726/MT, LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - OAB:6.814-B/MT

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

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

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

R$144,72(cento e quarenta e quatro reais e setenta e dois 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9958 Nr: 10937-66.2000.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÍRIS EUSTÁQUIO DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cuiabá Coutry Clube

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA 

CAMARGO - OAB:1679/MT, TATIANA FAVA FARTO PRADO - 

OAB:6625-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARÃES - OAB:3515, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

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

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requeridas, para que 

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

processuais no importe de R$ 215,69 (duzentos e quinze reais e sessenta 

e nove centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença., sendo 

que para a parte requerente o valor de R$ 140,20 (cento e quarenta reais 

e vinte centavos), para recolhimento da guia de custas. E para a parte 

requerida o valor de R$ 75,49 (setenta e cinco e quarenta e nove 

centavos), para recolhimento da guia de custas, Fica cientificado de que 

para emissão de guias de custas, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 919983 Nr: 43424-98.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO RONALDO MATTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO DE ARAÚJO 

MARQUES BARBOSA - OAB:12547 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 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.: 903289 Nr: 32314-05.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL BARBOSA

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030530/7/2018 Página 11 de 614



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.: 856594 Nr: 58886-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRO ERASMO 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

 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.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1028284-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUSA CRUZ EIRELI (AUTOR)

A. MANOELLA M. PEREIRA - ME (AUTOR)

EDINEIA GOMES DE SOUZA - ME (AUTOR)

A. L. DE MIRANDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT0011990A 

(ADVOGADO)

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT0009634A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (RÉU)

Outros Interessados:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR JUDICIAL)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

PRAZO: 30 DIAS AUTOS N.º 1028284-02.2017.8.11.0041 ESPÉCIE: 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL (129) PARTE REQUERENTE: A. L. DE MIRANDA - 

ME e outros (3)  INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: 

CREDORES/INTERESSADOS FINALIDADE: Proceder à intimação dos 

credores e interessados acerca do recebimento do plano de recuperação 

judicial da(s) empresa(s) A. L. DE MIRANDA - ME, A. MANOELLA M. 

PEREIRA - ME, EDINEIA GOMES DE SOUZA – ME e MARIA APARECIDA DE 

SOUSA CRUZ EIRELI (GRUPO CENTRAL DA MODA), bem assim conferir 

publicidade à relação nominal de credores apresentada pelo administrador 

judicial. RELAÇÃO DE CREDORES: CREDORES TRABALHISTAS – Andréia 

Santos de França, Trabalhista, R$10.771,67; Carlos Alexandre Sousa 

Santos, Trabalhista, R$427,77; Evanni Clara Farrapo de Freitas, 

Trabalhista, R$192,50; Francisca Coelho de Oliveira, Trabalhista, 

R$427,77; Gabriel Salim Naves Amik, Trabalhista, R$427,77; Janaina 

Aparecida Arruda Mota, Trabalhista, R$385,00; Juliane Nazario dos 

Santos, Trabalhista, R$427,77; Kamila Viana da Silva, Trabalhista, 

R$15.392,05; Karla Karoline de A. B. dos Santos, Trabalhista, R$427,77; 

Leticia Mikaely de Souza, Trabalhista, R$427,77; Michelle Xavier Lopes, 

Trabalhista, R$427,77; Sara Pereira Lima, Trabalhista, R$1.694,00; Shirley 

Arruda dos Santos, Trabalhista, R$427,77; Tahis Jumara Fontoura Alves, 

Trabalhista, R$641,67; Thales Soares de Oliveira, Trabalhista, R$1.069,44; 

Wadna Nunes de Sousa, Trabalhista, R$385,00; Weber Santos Silva, 

Trabalhista, R$427,77; Marllon Kelvin Deniz Magalhães, Trabalhista, 

R$4.533,10. CREDORES QUIROGRAFÁRIOS – Aquarela Imp. Exp. Dist. e 

Com. Ltda, Quirografário, R$38.955,15; B D Vest. Confecções Ltda, 

Quirografário, R$188.054,97; Banco Bradesco S/A, Quirografário, 

R$24.656,66; Banco do Brasil, Quirografário, R$3.364.886,97; Banco 

Mercantil, Quirografário, R$979.163,28; Banco Santander, Quirografário, 

R$282.456,21; Banco Sicoob, Quirografário, R$199.202,47; Banco Sicredi, 

Quirografário, R$349.618,69; Caixa Econômica Federal, Quirografário, 

R$335.000,00; Catha Confecções Ltda, Quirografário, R$5.893,69; César 

Basto Mota, Quirografário, R$9.050,00; Cia do Jeans Indústria e Comercio 

e Imp., Quirografário, R$464.110,00; Cícero Antonio do Nascimento, 

Quirografário, R$76.500,00; Denis Pereira de Sousa, Quirografário, 

R$46.692,95; Diharas Ind. e Confec. Ltda, Quirografário, R$15.788,60; 

Dualize Jeans, Quirografário, R$29.650,00; Edson Alfonso Junior, 

Quirografário, R$140.000,00; Edval Felipe de Castro, Quirografário, 

R$25.500,00; Energisa Mato Grosso – Dist. Energia, Quirografário, 
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R$80.281,87; Fortiori Confecções Ltda, Quirografário, R$35.000,00; 

Francisco Laurentino de Araujo, Quirografário, R$13.450,00; Frederico 

Maia Rocha, Quirografário, R$76.552,00; Garantia Factoring Fomento 

Mercantil, Quirografário, R$160.000,00; Gêda de Araújo Milhomens, 

Quirografário, R$806.300,00; H Roper Confecções Ltda, Quirografário, 

R$671.177,00; Hugo Pereira Fonseca, Quirografário, R$58.130,40; 

Industria e Comercio Mafferson Ltda, Quirografário, R$112.100,00; Josiane 

Roque Castilho, Quirografário, R$25.000,20; Liebe Industria de 

Confecções do Vestuário Ltda, Quirografário, R$18.775,00; Marcos 

Miranda Monteiro, Quirografário, R$11.355,00; Maria Aparecida da Silva 

Borges, Quirografário, R$24.200,00; Maria da Guia da Silva Azevedo, 

Quirografário, R$63.381,60; Miranda e Cia Industria e Comercio de Roupas, 

Quirografário, R$967.984,75; Miranda e Santos Industria e Comercio de 

Roupas, Quirografário, R$9.000,00; New Magic Confecções Ltda, 

Quirografário, R$985,00; Oppnus Industria do Vestuário Ltda, 

Quirografário, R$3.879.856,14; Renaluci Confecções, Quirografário, 

R$14.304,00; Rondervones Aparecido Fernandes, Quirografário, 

R$42.823,35; Ronivon da Silva Santos, Quirografário, R$250.000,00; 

Rovitex Industria Comercio de Malhas Ltda, Quirografário, R$58.850,00; S 

B da Silva Industria e Comercio, Quirografário, R$1.303.083,80; 

Sangennaro Industria de Modas Ltda, Quirografário, R$159.300,00; Semer 

Esteves de Freitas, Quirografário, R$285.000,00; Skandallus Confecções, 

Quirografário, R$49.800,00; Sport Basic e Com de Confecções Ltda, 

Quirografário, R$8.090,00; Tatctel Modas, Quirografário, R$9.475,00; 

Todimo Materiais Construção, Quirografário, R$ 5.555,00; Nova Aliança 

Comércio e Indústria de Modas Ltda e Trini Indústria e Comércio de 

Confecções Ltda, Quirografário, R$19.333,34; Vale da Moda Industria 

Fabril Ltda, Quirografário, R$37.300,00; Villa Factoring Fomento Mercantil, 

Quirografário, R$390.000,00; Visível Industria de Confecções Ltda, 

Quirografário, R$104.000,00; W Diego Petrocheli, Quirografário, 

R$1.000.000,00; Ype Mult, Quirografário, R$18.900,00. CREDORES ME ou 

EPP – A & F Indústria de Confecções Ltda Me, ME/EPP, R$70.231,00; 

Confecções Irmãos Vivaqua Ltda - Me, ME/EPP, R$12.582,07; Confecções 

Max Denim Eireli, ME/EPP, R$260.000,00; Contra Regra Confecções Ltda 

Epp, ME/EPP, R$254.471,14; F & R Instrumento e Comercio de Tecidos Ltda 

Me, ME/EPP, R$341.401,46; Freitas Calefi Ltda - Me , ME/EPP, R$44.024,40; 

FZ Industria e Comercio de Confecções Ltda Me, ME/EPP, R$250.000,00; 

Manuelle Mariane Machado Me, ME/EPP, R$37.890,00; Maximiano A. do 

Nascimento Confecções - Me , ME/EPP, R$2.300,00; Wilbertex Kids 

Confecções Ltda Me, ME/EPP, R$40.500,00. DECISÃO/DESPACHO: (...) I – 

Recebo o Plano de Recuperação Judicial apresentado pelas recuperandas 

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

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

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

assim ao princípio da economia processual e consequentemente onerando 

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

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

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

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

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

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

úteis, nos termos do art. 8º, da Lei 11.101/05. (...) Intimem-se. Cumpra-se. 

ADVERTÊNCIAS/PRAZO: Os documentos que lastrearam a elaboração da 

lista de credores encontram-se à disposição de qualquer credor ou 

interessado junto à administradora judicial nomeada por este juízo, CASE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o n.º 27.930.290/0001-29, com endereço sito na Avenida Dom 

Bosco, 1509-A, bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT, fone (65) 33584126, e-mail 

contato@caseadmjudicial.com.br, site www.caseadmjudicial.com.br, 

representada por Bruno Oliveira Castro, advogado regularmente inscrito 

na OAB/MT sob o nº 9.237. Os credores, o Comitê, as devedoras ou seus 

sócios e o Ministério Público terão o prazo de 10 (dez) dias para 

apresentar diretamente ao juízo suas impugnações quanto aos créditos 

supramencionados (art. 8º, caput, da lei 11.101/05). Qualquer credor 

poderá manifestar ao juiz, no prazo de 30 (trinta) dias, objeção ao plano 

de recuperação judicial apresentado pelas devedoras (art. 55, caput, da 

lei 11.101/05). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu,Danilo Oliveira Carilli, Analista Judiciário, digitei. Cuiabá, 27 de julho de 

2018. Cesar Adriane Leôncio Gestor Judiciário
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 993077 Nr: 19900-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S. A, FLAVIANO TAQUES 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ DE SOUZA FREIRE, OTAVIANO 

MUNIZ DE MELO JUNIOR, GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RICARDO PASSOS DE 

SOUZA - OAB:165.202-A/SP, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO 

- OAB:7348/O, RALPH MELLES STICCA - OAB:236.471/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: polisel advogados 

Associados s/c - OAB:355

 Visto.

Em que pese o processo tenha sido distribuído ao Gabinete I, em consulta 

ao sistema Apolo, verifiquei que a falência da empresa requerida 

(GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA) tramita no Gabinete II.

Assim, determino que o Gestor Judiciário remeta os autos ao Gabinete II, 

vinculando-o ao processo de falência mencionado.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 357063 Nr: 32994-97.2008.811.0041

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P 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 Alonso Lemes, MARCOS JOSE MARTINS 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DE CURSOS DE CUIABÁ LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8.212/MT, Marcos Jose 

Martins Fernandes - OAB:, VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 4682-A, VLAMIR ASSAD DE LIMA JUNIOR - 

OAB:8.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 Impulsiono o feito, para republicação da intimação para que o 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1310783 Nr: 11051-72.2018.811.0041

 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: ALEXSON DE SOUZA LARA, CARLA HELENA GRINGS 

& CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, JULIO CESAR RIBEIRO - OAB:5.127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1318965 Nr: 12915-48.2018.811.0041

 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: JOSÉ SIQUEIRA DO BOMDESPACHO, FLAVIANO 

KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES DE 
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FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, VALDECIR CALÇA - OAB:5.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455

 Diante do exposto, não sendo este o momento processual adequado para 

a habilitação de crédito perante a falência em questão e não sendo 

possível o aproveitamento dos atos processuais, julgo extinto o presente 

feito, sem julgamento de mérito, por ausência de interesse processual, nos 

termos do art. 485, VI, do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se os 

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

Cumpra-se.Cuiabá, 26 de junho de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1318966 Nr: 12916-33.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIL HERMINIO DA CRUZ, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348, VALDECIR CALÇA - OAB:5.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455

 Diante do exposto, não sendo este o momento processual adequado para 

a habilitação de crédito perante a falência em questão e não sendo 

possível o aproveitamento dos atos processuais, julgo extinto o presente 

feito, sem julgamento de mérito, por ausência de interesse processual, nos 

termos do art. 485, VI, do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se os 

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

Cumpra-se.Cuiabá, 26 de junho de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1271588 Nr: 28188-04.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MARIA DE LIMA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENILDA VINDOURA GOMES - 

OAB:11.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

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

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1314727 Nr: 11926-42.2018.811.0041

 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: ANTONIO LUIZ FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/S, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA GABRIELA GEHLEN - 

OAB:19506, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565-MT, 

DAVID GARON CARVALHO - OAB:OAB/MT 19.440, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES DE FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, Verônica Kátia de Oliveira - 

OAB:24733-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455

 Diante do exposto, não sendo este o momento processual adequado para 

a habilitação de crédito perante a falência em questão e não sendo 

possível o aproveitamento dos atos processuais, julgo extinto o presente 

feito, sem julgamento de mérito, por ausência de interesse processual, nos 

termos do art. 485, VI, do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se os 

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

Cumpra-se.Cuiabá, 25 de julho de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1305348 Nr: 9772-51.2018.811.0041

 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: PEDRO DIAS PEREIRA, DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

MATO GROSSO LTDA. - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:OAB-MT 11876, JULIANO ALVES ROSA - 

OAB:11.722/MT

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

MORAES - OAB:14485/MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1121328 Nr: 19376-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE LIMA FERNANDES FILHO, SAMIR 

HAMMOUD, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEPONTE CONSTRUÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA SILIANE LUZ 

FERNANDES - OAB:13.121/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

MORAES - OAB:14485/MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1161062 Nr: 36396-11.2016.811.0041

 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: SUENE MEIRA DE SOUZA XAVIER, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, VIRIATO BISPO SEABRA - OAB:11061

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

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1303955 Nr: 9416-56.2018.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCENTIVO MULTISETORIAL I - FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRADUAL- CORRETORA DE CAMBIO, 

TITULOS E VALORES IMOBILIARIOS S.A, GRUPAL AGROINDUSTRIAL S.A, 

OTAVIANO MUNIZ DE MELO JUNIOR, JOSÉ LUIZ DE SOUZA FREIRE, 

PAULO ALVES PALHANO, KASSIANA CAPELEZZO PALHANO, PAULO 

ROBERTO PALHANO, TIAGO ALVES PALHANO, TATIANA LOPES PINTO 

PALHANO, ANA PAULA MARANGONI PALHANO, FERNANDO CESAR 

SILVA RODRIGUES, LYARA KATY ZELLMANN RODRIGUES, JANAINA 

PALHANO HUGO, NILZA SPESSOTO HERNANDES MARANGONI 

PALAHNO, ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030530/7/2018 Página 15 de 614



FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, LEANDRO CHIAROTTINO - 

OAB:SP-174894, MARIA DE MELO FRANCO - OAB:OAB/SP 153.817, 

THIAGO V. C. GIANNATTASIO - OAB:OAB/SP 313.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455

 Pelo exposto, reconheço a litispendência e julgo extinto este processo 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, condenando 

a parte autora ao pagamento das custas processuais, caso pendentes. 

Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios, vez que a 

relação processual não chegou a se aperfeiçoar.Transitada em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 13 de julho de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 909657 Nr: 36584-72.2014.811.0041

 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: EDILSON DA CRUZ NASCIMENTO, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA

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

OAB:9.237/MT, REJANE BELUSSI MIRANDA - OAB:7410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5222/MT

 Intime-se o administrador judicial para em 05 (cinco) dias informar se o 

crédito foi devidamente inserido no rol de credores, bem como informar o 

prazo de pagamento para o crédito em questão.

Às providências.

Cuiabá, 09 de julho de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1162690 Nr: 37058-72.2016.811.0041

 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: BENEVENUTO ALVES DA COSTA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

 Intime-se.

Às providências.

Cuiabá, 18 de julho de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 912589 Nr: 38596-59.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JONAS DE SOUZA MEDEIROS, ANNITA 

CAPEL MEDEIROS, RONIMÁRCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLE SILVA DE LARA 

PINTO - OAB:18.222-O/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:OAB/MT 6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIMARCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento do Advogado da 

massa falida constante de fls.52, o qual já se encontra devidmente 

cadastrado, envio para republicação, a intimação da falida para, no prazo 

de quinze dias, manifestar nos autos conforme despacho transcrito: 

Vistos. Intime-se a falida, na pessoa do seu advogado constituído no 

processo falimentar para, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca da 

pretensão autoral. Após, certifique-se e conclusos. Às providências. 

Cuiabá, 09 de abril de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães. Juiz de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 912589 Nr: 38596-59.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JONAS DE SOUZA MEDEIROS, ANNITA 

CAPEL MEDEIROS, RONIMÁRCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLE SILVA DE LARA 

PINTO - OAB:18.222-O/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:OAB/MT 6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIMARCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

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

manifeste sobre o pedido de extinção requerido na petição de fls. 36, no 

prazo de cinco (05) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1182606 Nr: 44676-68.2016.811.0041

 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: DENISE GONÇALVES DE FIGUEIREDO, CLAYTON DA 

COSTA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870, FELIPE DE FREITAS ARANTES - OAB:11700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Giuliano Franco e 

Sousa - OAB:15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT, RUBEM 

MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 Impusionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 840764 Nr: 45114-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTONIO DE ANDRADE, MILTON VIZINI CORRÊA 

JÚNIOR, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:12562/MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - 

OAB:9.779/MT

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

OAB:6.218/MT, DIRCEU MARCELO HOFFMANN - OAB:16538

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1258801 Nr: 23954-76.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

 PARTE AUTORA: MARCELO DO NASCIMENTO SANTOS, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NORTE TRANSPORTES LTDA ME, 

EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME, TRANSRUELIS 

TRANSPORTES LTDA-ME, EXPRESSO JUARA LTDA, QUARTZONORTH 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARGAMASSA LTDA -ME

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

OAB:684-COREC, RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B/MT

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

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

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 No presente caso, verifica-se que a parte requerente não juntou todos os 

documentos indispensáveis à propositura desta ação. Dessa maneira, 

com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos os 

seguintes documentos: a) cálculo pormenorizado da justiça especializada 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (19/11/2013); b) 

CTPS; c) comprovante de endereço. Em caso de descumprimento das 

determinações acima, venham os autos conclusos para ulteriores 

deliberações. Com a juntada da manifestação, intime-se a recuperanda 

para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. Na sequência, intime-se o 

Administrador Judicial para se pronunciar em igual prazo, oportunidade na 

qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da 

LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de 

recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar está composto 

exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador 

(exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de acordo quando deverá 

habilitar o valor integral); c) o valor do crédito atualizado até a data do 

pedido de recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a 

determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte 

autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, 

§1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe. Após, vista ao 

Ministério Público. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 e seguintes do CPC. Às providências. Cuiabá, 23 de julho 

de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1174832 Nr: 42052-46.2016.811.0041

 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: NILCE DALLA COSTA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13028/MT, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

 Impusionando 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.: 1152747 Nr: 32970-88.2016.811.0041

 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: LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NORTE TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COSME BOMFIM DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:17688/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 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 parte requerida sem 

que houvesse qualquer pronunciamento dentro do prazo legal. 

Impulsionando o feito, procedo a intimação do administrador judicial para 

se pronunciar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1133385 Nr: 24344-80.2016.811.0041

 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: REGINALVA BORGES MASCARENHAS, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, MONICA GRACIELA MANTOVANI NALDI - OAB:8789, 

RONALDO COSTA DE SOUZA - OAB:7630/MT

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

SOUZA - OAB:326004, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 749655 Nr: 1077-21.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE OLIVEIRA, RONIMÁRCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA - MASSA FALIDA, MACROPOLO INCORPORAÇOES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CAMPOS BALERONI - 

OAB:4849, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS 

- OAB:6745/MT, LUCIEN F. F. PAVONI - OAB:6.525 MT, RENATA DE 

SOUZA LEÃO - OAB:13511/MT

 Impulsionando o feito, intimo a Autora para se manifestar nos presentes 

autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 878980 Nr: 16132-41.2014.811.0041

 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: BANCO RODOBENS S/A, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP, LEANDRO GARCIA - OAB:OAB/SP 210.137, SAMIR 

BENNETT BUAINAIN - OAB:13373, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - 

OAB:208972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

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

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1311698 Nr: 11311-52.2018.811.0041

 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: GRACIELE GONÇALVES DE LIMA, CARLA HELENA 

GRINGS & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - 

OAB:21880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT
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 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1308527 Nr: 10502-62.2018.811.0041

 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: TDS INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDS SYSTEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO ANTUNES BRANDÃO NETO 

- OAB:9490-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a massa falida, na pessoa do administrador judicial, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar o novo endereço da parte requerida.

Após, conclusos.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 934912 Nr: 51952-24.2014.811.0041

 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: INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTISETORIAL II, ADMINISTRADORA GRADUAL 

CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A, GRUPAL 

CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA, ITAHUM COMÉRCIO, 

TRANSPORTE E EXPORTAÇÃO LTDA, EMPRESA MATOGROSSENSE DE 

AGRONEGÓCIOS LTDA, PADRÃO AGROINDUSTRIAL LTDA, MASSA 

FALIDA GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE COSTA AUGUSTO - 

OAB:296044/SP, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.348/MT, THIAGO V. C. GIANNATTASIO - OAB:OAB/SP 313.000

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

SILVA - OAB:6.565/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6565, COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT, 

VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Vê-se que esta impugnação de crédito foi proposta ainda durante a fase 

de recuperação judicial da empresa Grupal Agroindustrial S.A. e outras, 

por dependência ao processo n. 50992-05.2013.811.0041 (código 

847490).

Diante da decretação da falência da empresa Grupal Agroindustrial S.A. e 

outras, 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, 23 de julho de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 934913 Nr: 51953-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->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: PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO 

PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVAD, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A, GRUPAL 

CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA, ITAHUM COMÉRCIO, 

TRANSPORTE E EXPORTAÇÃO LTDA, EMPRESA MATOGROSSENSE DE 

AGRONEGÓCIOS LTDA, PADRÃO AGROINDUSTRIAL LTDA, MASSA 

FALIDA GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - 

OAB:132.306/SP, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.348/MT, LEANDRO AUGUSTO RAMOZZI CHIAROTTINO - 

OAB:OAB/SP 174.894, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571/MT, 

THIAGO V. C. GIANNATTASIO - OAB:OAB/SP 313.000, TIAGO 

SCHREINER GARCEZ LOPES - OAB:194.583 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA LUIZA PRADO FEUSER - 

OAB:16188, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565, 

COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, 

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSE 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT, VAGNER SOARES 

SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Vê-se que esta impugnação de crédito foi proposta ainda durante a fase 

de recuperação judicial da empresa Grupal Agroindustrial S.A. e outras, 

por dependência ao processo n. 50992-05.2013.811.0041 (código 

847490).

Diante da decretação da falência da empresa Grupal Agroindustrial S.A. e 

outras, 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, 23 de julho de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 935444 Nr: 52290-95.2014.811.0041

 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: INCENTIVO MULTISETORIAL I - FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, GRUPAL CORRETORA DE 

CÂMBIO, TÍTULO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA, GRUPAL 

CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA, ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE 

E EXPORTAÇÃO LTDA, EMPRESA MATOGROSSENSE DE 

AGRONEGÓCIOS LTDA, PADRÃO AGROINDUSTRIAL LTDA, MASSA 

FALIDA GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE COSTA AUGUSTO - 

OAB:296044/SP, LEANDRO AUGUSTO RAMOZZI CHIAROTTINO - 

OAB:OAB/SP 174.894, THIAGO VINICIUS CAPELLA GIANNATTASSIO - 

OAB:313.000/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA GABRIELA GEHLEN - 

OAB:OAB/MT 15.621/E, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565-MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT, 

COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, 

ISABELLA CORRADI CANO CARDOSO - OAB:287510, JACKSON 

FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO 

POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT, LEANDRO AUGUSTO 

RAMOZZI CHIAROTTINO - OAB:OAB/SP 174.894, LUIS CARLOS DE 

CARVALHO DORES - OAB:12.724/MT, LUIS CARLOS DE CARVALHO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030530/7/2018 Página 18 de 614



DORES - OAB:12724, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - 

OAB:19486/MT, RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - OAB:15441/MT, 

SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - OAB:14.610/MT, THIAGO V. C. 

GIANNATTASIO - OAB:OAB/SP 313.000, THIAGO VASCONCELLOS DE 

SOUZA - OAB:243077/SP, THIAGO VINICIUS CAPELLA 

GIANNATTASSIO - OAB:313.000/SP

 Vistos.

Vê-se que esta impugnação de crédito foi proposta ainda durante a fase 

de recuperação judicial da empresa Grupal Agroindustrial S.A. e outras, 

por dependência ao processo n. 50992-05.2013.811.0041 (código 

847490).

Diante da decretação da falência da empresa Grupal Agroindustrial S.A. e 

outras, 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, 23 de julho de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1002538 Nr: 24503-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., 

TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA, CLAYTON DA COSTA MOTTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT, RUBEM MAURO 

VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos.

Diante do acordo noticiado no feito recuperacional às fls. 6547/6549, 

intimem-se as recuperandas para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o 

que entender pertinente.

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1010217 Nr: 27657-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUARIA LTDA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

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

OAB:6218/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT

 Vistos.

Considerando a manifestação do administrador judicial às fls. 182/183, 

intime-se a recuperanda para, no prazo de 05 dias, indicar de forma 

individualizada os valores dos contratos inseridos na recuperação judicial, 

apontando os alegados equívocos quanto aos valores apresentados pelo 

administrador judicial.

 Com a manifestação, intime-se a empresa Vecelli Comercial Agrícola Ltda, 

no endereço indicado à fl. 174 para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar o que entender pertinente.

Na sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar em 

igual prazo.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1201320 Nr: 5066-59.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA, TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINE BANDEIRA 

WELTER - OAB:53872, BRUNO DEVESA CINTRA - OAB:14230/MT, 

DÉBORA JAQUELINE CHRISTANI PAZ - OAB:76778, FABRÍCIO DE 

MELLO MARSANGO - OAB:56.947, KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - 

OAB:211.495 OAB/SP, MONIQUE HELEN ANTONACCI - OAB:316885, 

TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - OAB:26.713/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

INTIME-SE imediatamente a Síndica, dando ciência da decisão proferida 

nos autos do RAI 1007159-67.2018.8.11.0000, que deu parcial provimento 

ao recurso para o fim de prorrogar para prorrogar para 120 (cento e vinte) 

dias, o prazo para que a REFORPAN proceda à desocupação do imóvel 

arrendado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1315640 Nr: 12109-13.2018.811.0041

 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: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE 

CUIABA, WILBER NORIO OHARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO 

CRISTOVÃO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:8.566MT, WILBER NORIO OHARA - OAB:8.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT

 Vistos.

Verifica-se que a parte autora não promoveu o recolhimento das custas 

judiciais.

 Deste modo, intime-se a parte autora para, em 15 dias, comprovar o 

recolhimento das custas judiciais da presente impugnação (item 02 da 

tabela “B” do Provimento nº 11/2018-CGJ), sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito e seu consequente arquivamento, nos termos do art. 

290 do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de julho de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1317019 Nr: 12407-05.2018.811.0041

 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: JACQUES NEVES DE ALMEIDA, BRUNO OLIVEIRA 
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CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTOLDI DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DAMIN - OAB:OAB/MT 

4.719-B, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, LUÍS HENRIQUE 

CARLI - OAB:8.559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7187

 Em caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.Com a juntada da manifestação, 

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

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

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

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

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

pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

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

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

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

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

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

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

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

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

providências.Cuiabá, 26 de julho de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1315260 Nr: 12026-94.2018.811.0041

 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: ESPÓLIO DE VALDIR PEREIRA PENEZZI, LENY SOARES 

MULINARI, Luiz Alexandre Cristaldo

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

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

OAB:684-COREC, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:OAB/MT 7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032

 Em caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.Com a juntada da manifestação, 

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

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

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

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

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

pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

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

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

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

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

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

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

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

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

providências.Cuiabá, 26 de julho de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1315261 Nr: 12027-79.2018.811.0041

 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: DARCINA HELENA CORREA PORTELA, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE CAZZUNI DEFANT - OAB:, 

JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16.261/MT, KÉSSILA 

RODRIGUES LOPES - OAB:19.952/O, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032

 Vistos.

Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito, objetivando a 

inclusão do crédito reconhecido perante a Juizado Especial da Comarca 

de Nortelândia no curso da recuperação judicial da empresa Tut 

Transportes Ltda.

 Nos termos do art. 9º da LRF, a habilitação de crédito deve conter a 

qualificação do credor/requerente, o valor do crédito atualizado até a data 

do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência, sua 

origem e classificação, os documentos comprobatórios do crédito na sua 

forma original ou autenticada.

No presente caso, verifica-se que a parte requerente não juntou todos os 

documentos indispensáveis à propositura desta ação.

Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando 

aos autos os seguintes documentos: a) declaração de hipossuficiência; b) 

comprovante de endereço; d) cálculo pormenorizado atualizado até a data 

do pedido de recuperação judicial; e) certidão do trânsito em julgado.

 Em caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.

Com a juntada da manifestação, intime-se a recuperanda para se 

manifestar, no prazo de 05(cinco) dias.

Na sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar em 

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

art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) o valor do crédito atualizado 

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

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

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

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

Após, vista ao Ministério Público.

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e 

seguintes do CPC.

Às providências.

Cuiabá, 26 de julho de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1314960 Nr: 11980-08.2018.811.0041

 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: FRANCISCA NEUZA BERNARDO DOS SANTOS, 

ESPOLIO DE JOÃO FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E 

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, MARIELE AUXILIADORA DE ALMEIDA BARROS 

FERREIRA - OAB:15.358/MT

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

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

OAB:12129-A

 Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando 

aos autos os seguintes documentos: a) certidão do trânsito em julgado; b) 

cálculo pormenorizado da justiça especializada atualizado até a data do 

pedido de recuperação judicial. Em caso de descumprimento das 

determinações acima, venham os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.Com a juntada da manifestação, intime-se a recuperanda 

para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias.Na sequência, intime-se o 

Administrador Judicial para se pronunciar em igual prazo, oportunidade na 

qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da 

LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de 

recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar está composto 

exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador 

(exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de acordo quando deverá 

habilitar o valor integral); c) o valor do crédito atualizado até a data do 

pedido de recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a 

determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte 

autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, 
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§1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe.Após, vista ao 

Ministério Público.Defiro o os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 e seguintes do CPC.Às providências.Cuiabá, 26 de julho 

de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1315258 Nr: 12025-12.2018.811.0041

 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: EDUARDO DE MATOS CORREA, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032

 Em caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.Com a juntada da manifestação, 

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

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

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

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

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

pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

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

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

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

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

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

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

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

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

providências.Cuiabá, 26 de julho de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1315645 Nr: 12114-35.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEVANILDO MORAIS DE SOUZA, WILBER NORIO 

OHARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO 

CRISTÓVÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - 

OAB:8566/MT, RAYRA DA SILVA ANTUNES - OAB:, WILBER NORIO 

OHARA - OAB:8.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT

 Em caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.Com a juntada da manifestação, 

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

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

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

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

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

pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

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

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

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

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

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

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

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

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

providências.Cuiabá, 26 de julho de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1232745 Nr: 15806-76.2017.811.0041

 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: IRMÃOS DOMINGOS LTDA, ANTONIO DOMINGOS, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, 

BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO LTDA, MASSA 

FALIDA DE TRANSPORTADORA MODELO LTDA, SUPERMERCADO 

MODELO LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, JOSE S DE CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203, 

ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

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

 Visto.

Trata-se da IMPUGNAÇÃO CONTRA À RELAÇÃO DE CREDORES 

interposta por IRMÃOS DOMINGOS LTDA. por dependência aos autos da 

MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO MODELO LTDA (Processo nº 

6917-75.2013.811.0041 – Código 800492), conforme autorizado pelo 

artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1020450-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERLAN SOARES DE ARRUDA (AUTOR)

THAYSA CARLA LEMES DAS CHAGAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES OAB - MT0017234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARENN FERNANDA NUNES BARROS (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1020450-79.2016.8.11.0041. AUTOR: GERLAN SOARES DE ARRUDA, 

THAYSA CARLA LEMES DAS CHAGAS RÉU: KARENN FERNANDA NUNES 

BARROS Vistos em correição. Em atenção ao acórdão referente ao 

recurso de agravo de instrumento 1007910-88.2017, designo audiência de 

justificação para o dia 06/09/2018 às 13h30min. INTIMO as partes, através 

dos seus advogados para que se façam presentes. Caberá a parte autora 

arrolar, no prazo de 15 dias, as testemunhas que serão ouvidas, 

qualificando-as conforme determina a lei. CUIABÁ, 26 de julho de 2018. 

Adriana Sant'Anna Coningham Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1022269-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES MARCHI PERDONCINI (AUTOR)

GENTIL PERDONCINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E OUTROS ENCONTRADOS NA ÁREA (RÉU)

Dona Lucinha (RÉU)

Maurílio de Tal (RÉU)

Rodrigo de Tal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que em 

7.6.2018 decorreu o prazo para os réus inominados apresentarem 

manifestação. Desse modo, impulsiono os presentes autos para, em 

cumprimento ao item 4 da r. decisão ID 4739329, a parte autora se 

manifestar no prazo legal. CUIABÁ, 27 de julho de 2018. AMANDA MEIRA 

FLORENTINO Analista Judiciária SEDE DO 2ª VARA CÍVEL - VARA ESP. 

DIREITO AGRÁRIO 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): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1167907 Nr: 39226-47.2016.811.0041

 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: LUMEN CONSULTORIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO 

LTDA, LUIZ CARLOS MIRANDA, JOSE DERLI ROSA, AVIDA 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, LUIZ ANTONIO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LEMES DE PAULA, MARIA DE 

LURDES, GONÇALINA FERREIRA DA SILVA, RÉUS INCERTOS, 

DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., DEMAIS POSSEIROS, 

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES MINIS E PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS DA COMUNIDADE LAGOA AZUL (AMPLA), EMIDIO ANTONIO DE 

SOUZA, ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - ACDHAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BASSO - OAB:12.739, 

RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - OAB:3640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558/O, ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - OAB:13752, 

DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15.145, HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT, JOÃO FERNANDES DE SOUZA - OAB:5721/MT, 

JOELSON ELEUTÉRIO GOMES - OAB:MT/21.893, RAYSSA MORGANA 

SANTOS SILVA - OAB:OAB 21.510, ROSANGELA PASSADORE DOS 

SANTOS - OAB:6084

 Vistos, etc.

Diante das informações de fls. 1.625/1.634, oficie-se ao Ministério Público 

Eleitoral, encaminhando cópia da decisão e do CD indicado.

Ante as informações de descumprimento da ordem judicial revigore-se o 

mandado de desocupação da área identificando-se os invasores, a fim de 

que seja possibilitada a tipificação no crime de desobediência, visto que, já 

fora determinado que os réus deverão manter distancia mínima de 5km da 

área de litigio.

 Após, voltem-me conclusos para apreciação da Exceção de Suspeição.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1173044 Nr: 41329-27.2016.811.0041

 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: ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO, ESPÓLIO DE ARLY 

IVÃ RIGODANZO, ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO JUNQUEIRA, VANDERLOI JOSÉ 

FORGIARINI, JOSIAS CORREA NARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAURA JOSE PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:21.066/MT, JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999

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

OAB:18218/MT, ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS - OAB:19631/O

 Vistos em correição.

 1. INDEFIRO o pedido para indeferimento da liminar, formulado pelos réus 

às fls. 534/535, haja vista que a liminar foi suspensa em decisão exarada 

nos autos do agravo de instrumento nº 1002952-59.2017.8.11.0000.

 2. INTIMO a parte autora, via DJE, para se manifestar sobre a contestação 

de fls. 541/585, em 15 dias.

3. Certifique-se o gestor sobre o integral cumprimento da decisão de fl. 

492.

4. Ainda, verifique o gestor quanto a ausência de assinatura nas certidões 

de fls. 492 e 729, haja vista que não podem permanecer apócrifas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1042778 Nr: 42874-69.2015.811.0041

 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: GUIZARDI JÚNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÔNIS VINICIUS MARANGONI 

XAVIER - OAB:19.801/MT, CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:180.842/SP, EDUARDO LOPES BARBOSA DE 

OLIVEIRA - OAB:11.313-B/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, ISABELLY FURTUNATO - OAB:58.816/PR, MARIA 

JOSÉ LEÃO - OAB:5031/MT, PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - 

OAB:7.573/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:12.233-A/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:57.596/SP, RAFAEL COSTA BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT, 

RAFAEL COSTA BERNARDELLI - OAB:34.104/PR, RENATA LUCIANA 

MORAES - OAB:13.096-B/MT, SOELITA DAYANE M. S. LADESLAU DA 

CRUZ - OAB:18.204/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6491-B

 Vistos em correição.

Ao designar a perícia técnica este juízo o fez a fim de que fosse colhidos 

elementos de posse, além da delimitação da ocupação pretendida pelas 

partes.

A perícia técnica não foi designada somente neste processo, mas em 

diversos imóveis em que a autora Guizardi Júnior Construtora e 

Incorporadora Ltda pretende a proteção possessória do Loteamento Sítio 

de Recreio Salto, onde, inclusive, este juízo nomeou o mesmo perito.

Assim, considerando que a área ocupada, neste caso, não é grande, nos 

termos do art. 465, §3º do CPC, arbitro os honorários periciais em R$ 

8.000,00 (oito mil reais).

 INTIMO a parte autora, via DJE, para, em 05 dias, depositar os honorários. 

Com o depósito, EXPEÇA-SE o competente alvará, observando o limite de 

50% (cinquenta por cento) e INTIME-SE o perito para dar início aos 

trabalho.

Determino que o senhor gestor verifique a certidão de fl. 154, uma vez que 

não está assinada.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1096470 Nr: 9042-11.2016.811.0041

 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: MORGANA ZANCHETIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS MORENO RUBIO JUNIOR, JAIRO 

SANTOS DE OLIVEIRA, EDMILSON SANTOS DE OLIVEIRA, ADIR SANTOS 

DE OLIVEIRA, CESAR SANTOS DE OLIVEIRA, ELIAS DE TAL, CLAUDINHO 

DE TAL, DAVI DE TAL, EDMILSON DE TAL, VOLNEI DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253-B/MT, BRENDA RHAYRA A. FERNANDES - 
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OAB:16395E, FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - OAB:15.356/MT, 

HUDSON CESAR MELO FARIA - OAB:6.474/MT, JOAO VICENTE 

MONTANO SCARAVELLI - OAB:3933/MT, KATIA SABRINA SANTIAGO 

- OAB:15.620, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B/MT, TIANE VIZZOTTO - 

OAB:12.679-A/MT, WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - 

OAB:18499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 1. Processo em ordem.

 2. Considerando a informação trazida na certidão de fls. 252/252v, dando 

conta de que nenhum dos réus se encontra mais no imóvel, tendo alguns 

se mudado e outros falecido e, portanto, estão em local incerto ou 

desconhecido, DEFIRO o pedido de fls. 254/256, a fim de determinar a 

citação por edital dos réus, nos termos do art. 256, II do CPC.

3. O edital contará prazo de 30 (trinta) dias e a parte autora deverá 

providenciar sua publicação em jornal local de ampla circulação, nos 

termos do art. 257 do CPC.

4. Determino, ainda, que o gestor certifique sobre o integral cumprimento 

da decisão de fls. 191/193.

5. Cumpra-se, integralmente, após conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1096474 Nr: 9046-48.2016.811.0041

 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: ADIR BOMBONATTO, DURVALINA SUTILLI 

BOMBONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS MORENO RUBIO JUNIOR, JAIRO 

SANTOS DE OLIVEIRA, EDMILSON SANTOS DE OLIVEIRA, ADIR SANTOS 

DE OLIVEIRA, CESAR SANTOS DE OLIVEIRA, ELIAS DE TAL, CLAUDINHO 

DE TAL, DAVI DE TAL, EDMILSON DE TAL, VOLNEI DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253-B/MT, FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - 

OAB:15.356/MT, HUDSON CESAR MELO FARIA - OAB:6474 MT, JOAO 

VICENTE MONTANO SCARAVELLI - OAB:3933/MT, KATIA SABRINA 

SANTIAGO - OAB:15.620, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B/MT, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12.679-A/MT, WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE 

JUNIOR - OAB:18499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 1. Processo em ordem.

 2. Considerando a informação trazida na certidão de fls. 498/498v, dando 

conta de que nenhum dos réus se encontra mais no imóvel, tendo alguns 

se mudado e outros falecido e, portanto, estão em local incerto ou 

desconhecido, DEFIRO o pedido de fls. 500/501, a fim de determinar a 

citação por edital dos réus, nos termos do art. 256, II do CPC.

3. O edital contará prazo de 30 (trinta) dias e a parte autora deverá 

providenciar sua publicação em jornal local de ampla circulação, nos 

termos do art. 257 do CPC.

4. Determino, ainda, que o gestor certifique sobre o integral cumprimento 

da decisão de fls. 443/445v.

5. Cumpra-se, integralmente, após conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1146285 Nr: 30100-70.2016.811.0041

 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: ANDRE LUIZ MULLER COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA ROSA SILVA, DEMAIS POSSEIROS, 

JORGEMAR SOARES DA SILVA, MARIA ANDREIA BERALDI DOS SANTOS 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:10.889-O/MT, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIMO a parte autora, via DJE, para, em 05 dias, manifestar quanto à 

certidão negativa de fl. 65.

Verifique o gestor a certidão de fl. 61 haja vista que o processo não pode 

ter andamentos apócrifos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 956158 Nr: 3167-94.2015.811.0041

 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: SANDRO OLIVEIRA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA DAMASCENA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIOMARCIO MAIA PINHEIRO - 

OAB:4093 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Perri Siqueira - 

OAB:11653/MT, ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - OAB:2814/MT

 Vistos em correição.

1. Retifique-se a capa dos autos e o sistema apolo para constar a nova 

fase processual, qual seja, cumprimento de sentença.

2. Nos termos do § 2º, inciso I do art. 513 do CPC, INTIMO o executado 

Sandro Oliveira Da Rosa, por meio de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias efetuar o pagamento do débito informado às fls. 208/209, 

sob pena do descumprimento no prazo informado ensejar a aplicação de 

multa e de honorários de advogado no equivalente a 10% do valor do 

débito à luz do parágrafo primeiro do art. 523 do CPC.

3. Não efetuado o pagamento no prazo acima informado, certifique e 

conclusos.

4. Ressalto, que independente de penhora e nova intimação, o prazo para 

os executados, querendo, impugnar a execução, iniciar-se após o 

decurso do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do 

CPC.

5. Ainda, verifique o gestor quanto à ausência de assinatura nas certidões 

de fls. 203 e 205, haja vista que não podem permanecer apócrifas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1318370 Nr: 12759-60.2018.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

FONTES DE LUZ, ADAMARES DA SILVA SOARES, ALTAMIRO ALVES DA 

COSTA, ANTONIO HERNANI DE MENEZES, ADÍLIO DE SOUZA FILHO, ANA 

LEMES CORREA MONITT, CÍCERO MATIAS DE MELO, EDNA DE ARRUDA, 

ANTONIO MARQUES DE PORTUGAL, DIONIZIO RODRIGUES DA MATA, 

CLAUDINETE VALDETE SABINO, ARTILHO HENDES ARRUDA, CLOVIS 

DOS SANTOS, DAVI MARCELO FELIZ, EDVANIA DE ARRUDA, IVONE 

MARIA DA SILVA PORTUGAL, EUSENIR MENDES DA PAZ, JOSÉ ANTONIO 

MOREIRA DO PRADO, ONIAS DE MOURA ALVES, PATRICIA PEREIRA 

LOPES, JOSE MARCIO VIEIRA DOS SANTOS, JOSE RODRIGUES DOS 

SANTOS, JUNIOR LEMES MINOTT, LENIR DO CARMO DE ARRUDA, 

MARILDES LOURENTINO, OLIVEIRA DE SOUZA RAMOS, SHIRLEY HACK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE DERIVADOS DA MANDIOCA 

SANTA CRUZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BORGES RIBEIRO E 

COSTA - OAB:, JOÃO BATISTA SULZBACHER - OAB:6889, NAILRIK 

THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - OAB:15362-E, THIAGO MAGANHA 

DE LIMA - OAB:17.538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Apense-se aos autos de código 245563 – numeração única 

13551-34.2006.8.11.0041.

2. Diante do caráter coletivo, colha-se manifestação do Ministério Público, 

nos termos do art. 178, III, do CPC.

3. Após, retornem os autos conclusos com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 729466 Nr: 25474-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ OSÓRIO DIAS DE MORAIS, ÂNGELA BESSA DE 
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MORAIS, HERVAL DIAS DE MORAIS, MARIA CRISTINA DEGANI MORAIS, 

MARTA DIAS DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CORREA, JOSÉ FAGUNDES DE 

OLIVEIRA, ERIONALDO SANTANA, JAIR DE SOUZA FERRAZ, GILSON 

BATAEL TEIXEIRA, JOÃO CARLOS DO NASCIMENTO, EDIVALDO DE DEUS 

COLITRIM, LUCIMAR PRANISKI, ITANAEL VIEIRA RODRIGUES, ISAIAS 

ALVES DO CARMO, JAIR JOSÉ OSOWISKE, ANTONIO ALVES FEITOSA, 

ELPIDIO DA SILVA, MARCELO APARECIDO DA SILVA ROQUE, IDECIO 

FRANCISCO SANTOS, ZENILDO DE JESUS, CIRLENE CAIDA DE PAPA, 

FRANCISCO BARBOSA LIMA, ÁDINA MARCELINO BRAGA DA SILVA, 

INÁCIO ROQUE WILLE, JOSÉ DALBERTO GOMES DA SILVA, VALDEMIR 

DE CARVALHO, AILTON CARVALHO DA COSTA, EGINALDO MORERA DA 

SILVA, BALTAZAR CANDIDO, ENAILSON DA SILVA SOUZA, MARIA 

MARTA DOS SANTOS, Réus Inominados Citados por Edital, MARCOS 

MADEIRA DE SOUZA, JEANE DE OLIVEIRA, DEVALMIR ANTONIO, ODENIL 

GOMES DA SILVA, ADÃO LIMA CASTRO, MARIA DOMINGOS RIBEIRO 

VIEIRA, RICARDO SIZANOSKI SEDORKO, ANA CELIA LIMA CASTRO, 

DANIEL BIF, MARTA FERREIRA DE OLIVEIRA, VALDEMIRO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA, MARINA VALENTIM, CARLA CRISTINA VALENTIM PEIXOTO, 

NAILSON LIMA DA SILVA, ROSILDA ARMINI DA SILVA, MESSIAS 

HONÓRIO, ISMELINA FLORINDA DE SOUZA HONÓRIO, MARIA APARECIDA 

CUSTÓDIO DE SOUZA, NADIR BONIM DOS SANTOS, MARIA HENRIQUE 

NASCIMENTO, LAÉRCIO GRUBERT, MARCIO DOS SANTOS, SIMONE 

RIBEIRO VIEIRA, POLYANE DO NASCIMENTO ROSA, ROSICLEIDE DOS 

SANTOS, ROGÉRIO DOS SANTOS, ROSIMARIA DA SILVA, EDVALDO 

ARAUJO MACHADO, ROSILENE GOMES PINTO MACHADO, PAULO DA 

COSTA, SIDNEY APARECIDO SILVA QUEIROZ, CLEONE RODRIGUES 

PEREIRA, SANDRA TERNEIRO SILVA RODRIGUES, RUTE SOUZA 

ALMEIDA, ELIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, ÉDERSON MARCOS DA SILVA, 

VAIR LAUROS, RENILDA WELMAM LAUROS, TANIA CRISTINA DA SILVA, 

MARIA APARECIDA DE DEUS COTRIM, FLAVIO LIMA DA COSTA, 

EDVALDO DE DEUS COTRIM, GILBERTO CORREIA, ELIANDRO FRASSETO 

MARQUES, FABIO JUNIOR NUNES FERREIRA, EDUARDO DOS SANTOS, 

ELBSON SANTOS CARVALHO, ERNANI FRANCISCO DE OLIVEIRA, 

LUCIANA AMADO DE OLIVEIRA, EDIVANIA FALCÃO DE SOUZA, CESAR 

DOUGLAS VIEIRA GONÇALO, CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, 

LINDIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, CLODOALDO LOPES COELHO, 

ELISANGELA GONÇALVES COELHO, SENAILDO FALCÃO DE SOUZA, 

ANDREIA EVANGELINA DE FREITAS SOUZA, ADENILSON LUIZ DALFIOR, 

ADALBERTO DA CONCEIÇÃO DA SILVA, ALMI DE OLIVEIRA, LINDOMAR 

BREDEL, ALINE MUTZ LUCAS BREDEL, BELMAIR ANTONIOLO, LEIA DA 

SILVA GUIMARÃES, EDINELSON CARLOS DA SILVA, DAMARIS MARTINS, 

EDMILSON JOSÉ DA SILVA, SILVANA MARTINS ALVES, ADILSON 

CORREIA, ISAIAS NOIBAU, JOVELINA MUTZ NOIBAU, GILSON MOIA DA 

SILVA, RUTE ALMEIDA SANTOS, GELSON GUILHERME, CINTIA RAFAELA 

DA SILVA DUTRA, ELIESIO HENRIQUE DO NASCIMENTO, SIRLENE 

RODRIGUES VIEIRA, EDIVALDO VALERIANO FIGUEIREDO, ALMIRA 

GOMES DOS SANTOS FIGUEIREDO, JUCEMAR DOS SANTOS ALMEIDA, 

CLEIMONE DE PAULA ALMEIDA, JOSÉ MARIA ALVES PEGO, LINDOMAR 

REIS DE ABRIL, MICHELI LIMA RIOS, LAUDECIR PINHEIRO DE CAMPOS, 

MIRIAN SAMPAIO RIBEIRO DE CAPOS, LEIR MOREIRA DA SILVA, ROSELI 

HENRIQUE NASCIMENTO, JOAQUIM VIEIRA, JOAO DA CRUZ SOUZA, 

ODETE DOS SANTOS LAUTO, KEYLA FREITAS DOS SANTOS, LUIZ 

HENRIQUE CORREIA, LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA, LUZIA 

GONÇALVES, EDELMARQUES PASSOS DOS SANTOS, MARIA 

MADALENA MARTINS DE CARVALHO, MANOEL GONÇALVES PEREIRA, 

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, JAIR DE SOUZA FERRAZ, SANTIAGO 

PEREIRA DA SILVA, ELIAS DE DEUS COTRIM, MARCÍLIO DO NASCIMENTO, 

MARIA DE OLIVEIRA GONZAGA, ILMA MARTINS, CLAUDILEI DE PAULA, 

ALISON LUCAS, SUELLEN DE SOUZA VASCONCELOS, BRUNO 

GUSZLINSKI BARRO, CRISTIANA RIBEIRO WENDER, GILSOMAR CAETANO 

RIBEIRO, CLEONICE NOGUEIRA DE SOUZA, VANESSA APARECIDA GREIN, 

VALDIR DE PAULA, JOSIANE GALDINO, WANDERSON DOS SANTOS 

CASSIANO, WESLEY DE SOUZA PEREIRA, JUNIA MACHADO DE SOUZA 

PEREIRA, UILSON RAIMUNDO DA COSTA, ANGELA APARECIDA DE 

PAULA, VALDENIR DE PAULA, VILMAR RODRIGUES FERNADES, ANGELA 

GIMENES, VALDIRENE DE OLIVEIRA SILVA, VALDECI LEANDRO ROCHA, 

VALDEIR DE PAULA, SIMONE RODRIGUES LOPES, LINDINALVA DOS 

SANTOS MELLO DA SILVA, SIVALDO CAIDA PAPA TORRE ARROYO 

SILVA, LUCINEIDE MOREIRA DA SILVA, TANIA APARECIDA DOS SANTOS 

CAVALCANTE, Pedro Carlos Saran Roque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYTHIA DEGANI MORAIS 

DELMINDO - OAB:337.769, JOSÉ COELHO DA COSTA - OAB:19119/GO, 

JOSÉ OSÓRIO DIAS DE MORAIS FILHO - OAB:192600/SP, PATRICIA 

REZENDE BARBOSA CRACCO - OAB:281.094

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

FUNDIÁRIO - OAB:, DILERMANDO JOÃO THIESEN FILHO - 

OAB:21552-B/SC, EDMAR DORADO RODRIGUES - OAB:5081/MT

 Certifico que, em cumprimento da Decisão de fls. 465/465 verso, intimo as 

partes a fim de indicarem, em 05 dias, um representante, com 

conhecimento dos fatos, para prestar depoimento na audiência de 

instrução, designada para o dia 16/08/2018 às 14h30min. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 459880 Nr: 29266-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA FELIPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGIDIO FREDERICO, TERESINHA FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, RODOLFO CORRÊA DA COSTA 

JÚNIOR - OAB:7.554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO FARIAS FERREIRA 

PAES - OAB:15.021/MT, MILTON JOSÉ FERREIRA PAES FARIAS - 

OAB:16.318/MT

 Vistos em correição.

Verifique o gestor as certidões de fls. 864 e 866, haja vista que o 

processo não pode ter andamentos apócrifos.

Dê ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça 

e, não havendo manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, arquive-se 

após as baixas e providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1104177 Nr: 12215-43.2016.811.0041

 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: EZEQUIEL FERREIRA DOS ANJOS NETO, JOCILIA 

PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO DA SILVA DIONIZIO - 

OAB:13.556 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA 

SILVA - OAB:10.588/MT

 Vistos em correição.

 1. Processo em ordem.

 2. Durante a audiência de instrução, realizada em 27/02/2018, foi 

noticiada a morte da autora JOCILIA FERREIRA DE SOUZA e informado que 

o autor EZEQUIEL era inventariante do seu espólio. Além disso, foram 

oividas as partes e testemunhas e determinada a expedição de ofício à 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, bem como deferido prazo para 

regularização da representação.

3. Às fls. 80/88, a parte autora impugnou a contestação e requereu a 

procedência da ação, além de juntar novos documentos, inclusive cópia 

da certidão de óbito. Em seguida, aportou à fl. 95, ofício da CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL informando que a conta em nome do Sr. FELICIANO 

foi aberta apenas em 2016. Após, a ré pugnou pela adoção de 

providências criminais frente ao flagrante falso testemunho prestado por 

FELICIANO, bem como a improcedência da ação diante das provas 

produzidas nos autos (fls. 95/101).

4. Antes de prolatar a sentença é imprescindível que a parte autora 

regularize a representação do de cujus, face a nulidade que poderá 

acarretar a decisão de mérito, portanto, INTIMO a parte autora, via DJE, 

para, em 05 dias, comprovar sua qualidade de inventariante da falecida, 

sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 313, §2º, II do CPC.

5. Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 712866 Nr: 6402-11.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA NUNES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE APARECIDA MARIA DE MATA

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

FUNDIÁRIO - OAB:, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL, ZELCY LUIZ DALL'ACQUA- DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:4862-A

 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, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO 

DE FLS. 152, INTIMO O ADVOGADO EVALDO LUCIO DA SILVA - OAB /MT 

10.462 PARA PROVIDENCIAR O DESENTRANHAMENTO DAS PEÇAS DE 

FLS. 61/110, NO PRAZO DE CINCO DIAS. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1048648 Nr: 45784-69.2015.811.0041

 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: LUIZ AMANCIO DA SILVA, ANDREA TATIANE DE 

OLIVEIRA AMANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL OLIVEIRA DE MAGALHÃES, FLÁVIA 

TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:12320

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

FUNDIÁRIO - OAB:

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

conforme CERTIDÃO de fls. 119/122, cujo ato imcompleto foi a INTIMAÇÃO 

de Marilzan Raimundo do Nascimento, Rosana de Souza e , Floriano 

Ribeiro da Silva INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA SE MANIFESTAR NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, de maneira que, solucionada a pendencia, novas 

diligencias poderão ser promovidas diretamente pelo Gestor Judiciário 

independentemente de novo impulso Judicial, desde que não demande 

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

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 824723 Nr: 30768-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS MAURO RIBEIRO LEITE, THELMA ARRUDA 

RIBEIRO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIVALDO MATO DE MORAES, VALDIRZA DE 

CERQUEIRA SEBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6727/MT, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10.224/MT, JULINIL GONÇALVES ARINI - 

OAB:1.136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PATRICIA BARROS 

DORILEO - OAB:, LILIAN VANESSA MENDENÇA PAGLIARINI - 

OAB:8400/MT

 Vistos em correição.

1. Retifique-se a capa dos autos e o sistema apolo para constar a nova 

fase processual, qual seja, cumprimento de sentença.

2. Nos termos do § 2º, inciso I do art. 513 do CPC, INTIMO os executados 

Rubens Mauro Ribeiro Leite e Thelma Arruda Ribeiro Leite, por meio de seu 

patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do débito 

informado às fls. 433/439, sob pena do descumprimento no prazo 

informado ensejar a aplicação de multa e de honorários de advogado no 

equivalente a 10% do valor do débito à luz do parágrafo primeiro do art. 

523 do CPC.

2. Não efetuado o pagamento no prazo acima informado, certifique e 

conclusos.

3. Ressalto, que independente de penhora e nova intimação, o prazo para 

os executados, querendo, impugnar a execução, iniciar-se após o 

decurso do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do 

CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 813583 Nr: 20055-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA MARIA CHAVES AYRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBAMAR BEZERRA SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-A/MT, VICTOR HUGO SOUSA - OAB:9611/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA MARIA JULIO - 

OAB:16.399/MT, PAULO BEZERRA SÁ - OAB:14.483

 Vistos em correição.

1. INTIMO as partes, via DJE, para se manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, requerendo o que de direito, em 15 dias.

2. Não havendo manifestação, arquive-se.

3. Determino que senhor verifique a certidão de fl. 406, haja vista que o 

processo não pode ter andamentos apócrifos.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 725627 Nr: 21363-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOMAZ ANTONIO ROSSITO, MANOEL DONILIO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIVALDO ANGELO DA SILVA, DARCI 

CARROCEIRO, MESSIAS, JOARES TEÓFILO, JOÃO PARANÁ, SIVALDO 

BIGODE, VALMIR BRACINHO, JOSÉ GALDINO, CABEÇA BRANCA, 

MAGRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - 

OAB:6850/MT, EUNICE ELENA IORIS DAROSA - OAB:, EVALDO 

GUSMAO DA ROSA - OAB:2982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13.031, RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE - OAB:15384/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, INTIMO a parte autora de que foi 

expedida CARTA PRECATÓRIA e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para 

providenciar o recolhimento das custas e taxas, bem como, o PRAZO DE 

30 (TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 

1º e 2º, CNGC). Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 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: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12.572/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, 

FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3.574/MT, JOSEMAR HONORIO 

BARRETO JUNIOR - OAB:8578, LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8.212/MT, 

WLAMIR ASSAD DE LIMA JÚNIOR - OAB:7.533/MT
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 CERTIFICO E DOU FÉ de que procedo a CITAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA na pessoa de seus Advogados nos termos do despacho de 

fls. 75-verso:

"(...) 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.(...) para o dia 30/08/2018, as 

13h30min.(...)"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 432508 Nr: 12303-91.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER JUPIRACI NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO GONÇALVES MARTINS 

FILHO - OAB:12.304-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

AQUINO - OAB:236317/SP, HILTON SANTOS DA SILVA - OAB:MT 

11.794

 Desta feita, com base no art. 840 do Código Civil e art. 487, III, do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos o acordo de fls. 239/241 havido entre Nereu 

Muniz de Macedo Filho e Cleber Jupiraci Navarro, assistido por seu 

procurador, Dr. Hilton Santos da Silva (OAB/MT N° 11.794), custas e 

honorários advocatícios de sucumbência conforme pactuado a fim de 

extinguir todas as obrigações.INTIMO as partes, via DJE, desta 

decisão.Após, arquive-se com as providências de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 918197 Nr: 42226-26.2014.811.0041

 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: EVANDRO GOMES DA ROSA, ADAUTA CAMPOS 

ROSA, HELOÍSA CLÁUDIA GOMES DA ROSA, ALFREDO LÁZARO GOMES 

DA ROSA, IONE ROSÁLIA GOMES DA ROSA, APARECIDA PERÉTUA 

GOMES DA ROSA PAIVA, EVALDO TADEU GOMES DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRLEY PINHEIRO KRETLI - 

OAB:11750/MT, JOEL FERREIRA VITORINO - OAB:14327-A/MT

 Vistos em correição.

Em razão do efeito infringente pretendido no recurso ofertado pela parte 

autora, INTIMO a parte ré, via DJE, para, querendo, em 05 dias, manifestar 

sobre o recurso de embargos de declaração opostos, nos termos do art. 

1.023, §2º, CPC.

Esgotado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos para decisão.

Verifique o gestor as certidões de fls. 196, 198 e 200, haja vista que o 

processo não pode ter andamentos apócrifos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 870735 Nr: 10112-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ABELARDO ROCHA, CREUZA MARIA DOS 

SANTOS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTÔNIO TEIXEIRA, JACIEL ALVES 

BUENO, MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS ACAMPADOS E 

ASSENTADOS DO ESTADO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - OAB:20.753, 

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16.686-O

 4.Designo audiência de instrução para o dia 25/09/2018 às 

14h30min.5.INTIMO as partes para, no prazo de 05 dias pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do 

CPC, bem como INTIMO-AS para que, em 15 (quinze) dias, depositem o 

seu rol de testemunhas, com a qualificação completa das testemunhas, 

nos termos do artigo 450 do CPC, e determino que intime-se os citados por 

edital por meio de remessa dos autos à Defensoria Pública.6.RESSALTO 

que pela nova sistemática cabe aos d. patronos dos autores intimarem as 

suas testemunhas (ar t .  455 do CPC);À SECRETARIA 

determino:7.INTIME-SE, pessoalmente a autora e o representante dos réus 

para que compareçam à audiência de instrução e julgamento, a fim de 

prestar depoimento pessoal, advertindo-os que serão presumidos 

confessados os fatos alegados, caso não compareçam ou 

comparecendo, se recusem a depor, mediante a aplicação da pena de 

confissão, nos termos do art. 343 §§ 1º e 2º do Código de Processo 

Civil.8.INTIME-SE ainda, as testemunhas que eventualmente forem 

arroladas pela Defensoria Pública, nos termos do artigo 455, §4º IV do 

CPC.9.Dê ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 729466 Nr: 25474-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ OSÓRIO DIAS DE MORAIS, ÂNGELA BESSA DE 

MORAIS, HERVAL DIAS DE MORAIS, MARIA CRISTINA DEGANI MORAIS, 

MARTA DIAS DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CORREA, JOSÉ FAGUNDES DE 

OLIVEIRA, ERIONALDO SANTANA, JAIR DE SOUZA FERRAZ, GILSON 

BATAEL TEIXEIRA, JOÃO CARLOS DO NASCIMENTO, EDIVALDO DE DEUS 

COLITRIM, LUCIMAR PRANISKI, ITANAEL VIEIRA RODRIGUES, ISAIAS 

ALVES DO CARMO, JAIR JOSÉ OSOWISKE, ANTONIO ALVES FEITOSA, 

ELPIDIO DA SILVA, MARCELO APARECIDO DA SILVA ROQUE, IDECIO 

FRANCISCO SANTOS, ZENILDO DE JESUS, CIRLENE CAIDA DE PAPA, 

FRANCISCO BARBOSA LIMA, ÁDINA MARCELINO BRAGA DA SILVA, 

INÁCIO ROQUE WILLE, JOSÉ DALBERTO GOMES DA SILVA, VALDEMIR 

DE CARVALHO, AILTON CARVALHO DA COSTA, EGINALDO MORERA DA 

SILVA, BALTAZAR CANDIDO, ENAILSON DA SILVA SOUZA, MARIA 

MARTA DOS SANTOS, Réus Inominados Citados por Edital, MARCOS 

MADEIRA DE SOUZA, JEANE DE OLIVEIRA, DEVALMIR ANTONIO, ODENIL 

GOMES DA SILVA, ADÃO LIMA CASTRO, MARIA DOMINGOS RIBEIRO 

VIEIRA, RICARDO SIZANOSKI SEDORKO, ANA CELIA LIMA CASTRO, 

DANIEL BIF, MARTA FERREIRA DE OLIVEIRA, VALDEMIRO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA, MARINA VALENTIM, CARLA CRISTINA VALENTIM PEIXOTO, 

NAILSON LIMA DA SILVA, ROSILDA ARMINI DA SILVA, MESSIAS 

HONÓRIO, ISMELINA FLORINDA DE SOUZA HONÓRIO, MARIA APARECIDA 

CUSTÓDIO DE SOUZA, NADIR BONIM DOS SANTOS, MARIA HENRIQUE 

NASCIMENTO, LAÉRCIO GRUBERT, MARCIO DOS SANTOS, SIMONE 

RIBEIRO VIEIRA, POLYANE DO NASCIMENTO ROSA, ROSICLEIDE DOS 

SANTOS, ROGÉRIO DOS SANTOS, ROSIMARIA DA SILVA, EDVALDO 

ARAUJO MACHADO, ROSILENE GOMES PINTO MACHADO, PAULO DA 

COSTA, SIDNEY APARECIDO SILVA QUEIROZ, CLEONE RODRIGUES 

PEREIRA, SANDRA TERNEIRO SILVA RODRIGUES, RUTE SOUZA 

ALMEIDA, ELIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, ÉDERSON MARCOS DA SILVA, 

VAIR LAUROS, RENILDA WELMAM LAUROS, TANIA CRISTINA DA SILVA, 

MARIA APARECIDA DE DEUS COTRIM, FLAVIO LIMA DA COSTA, 

EDVALDO DE DEUS COTRIM, GILBERTO CORREIA, ELIANDRO FRASSETO 

MARQUES, FABIO JUNIOR NUNES FERREIRA, EDUARDO DOS SANTOS, 

ELBSON SANTOS CARVALHO, ERNANI FRANCISCO DE OLIVEIRA, 

LUCIANA AMADO DE OLIVEIRA, EDIVANIA FALCÃO DE SOUZA, CESAR 

DOUGLAS VIEIRA GONÇALO, CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, 

LINDIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, CLODOALDO LOPES COELHO, 

ELISANGELA GONÇALVES COELHO, SENAILDO FALCÃO DE SOUZA, 

ANDREIA EVANGELINA DE FREITAS SOUZA, ADENILSON LUIZ DALFIOR, 

ADALBERTO DA CONCEIÇÃO DA SILVA, ALMI DE OLIVEIRA, LINDOMAR 

BREDEL, ALINE MUTZ LUCAS BREDEL, BELMAIR ANTONIOLO, LEIA DA 
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SILVA GUIMARÃES, EDINELSON CARLOS DA SILVA, DAMARIS MARTINS, 

EDMILSON JOSÉ DA SILVA, SILVANA MARTINS ALVES, ADILSON 

CORREIA, ISAIAS NOIBAU, JOVELINA MUTZ NOIBAU, GILSON MOIA DA 

SILVA, RUTE ALMEIDA SANTOS, GELSON GUILHERME, CINTIA RAFAELA 

DA SILVA DUTRA, ELIESIO HENRIQUE DO NASCIMENTO, SIRLENE 

RODRIGUES VIEIRA, EDIVALDO VALERIANO FIGUEIREDO, ALMIRA 

GOMES DOS SANTOS FIGUEIREDO, JUCEMAR DOS SANTOS ALMEIDA, 

CLEIMONE DE PAULA ALMEIDA, JOSÉ MARIA ALVES PEGO, LINDOMAR 

REIS DE ABRIL, MICHELI LIMA RIOS, LAUDECIR PINHEIRO DE CAMPOS, 

MIRIAN SAMPAIO RIBEIRO DE CAPOS, LEIR MOREIRA DA SILVA, ROSELI 

HENRIQUE NASCIMENTO, JOAQUIM VIEIRA, JOAO DA CRUZ SOUZA, 

ODETE DOS SANTOS LAUTO, KEYLA FREITAS DOS SANTOS, LUIZ 

HENRIQUE CORREIA, LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA, LUZIA 

GONÇALVES, EDELMARQUES PASSOS DOS SANTOS, MARIA 

MADALENA MARTINS DE CARVALHO, MANOEL GONÇALVES PEREIRA, 

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, JAIR DE SOUZA FERRAZ, SANTIAGO 

PEREIRA DA SILVA, ELIAS DE DEUS COTRIM, MARCÍLIO DO NASCIMENTO, 

MARIA DE OLIVEIRA GONZAGA, ILMA MARTINS, CLAUDILEI DE PAULA, 

ALISON LUCAS, SUELLEN DE SOUZA VASCONCELOS, BRUNO 

GUSZLINSKI BARRO, CRISTIANA RIBEIRO WENDER, GILSOMAR CAETANO 

RIBEIRO, CLEONICE NOGUEIRA DE SOUZA, VANESSA APARECIDA GREIN, 

VALDIR DE PAULA, JOSIANE GALDINO, WANDERSON DOS SANTOS 

CASSIANO, WESLEY DE SOUZA PEREIRA, JUNIA MACHADO DE SOUZA 

PEREIRA, UILSON RAIMUNDO DA COSTA, ANGELA APARECIDA DE 

PAULA, VALDENIR DE PAULA, VILMAR RODRIGUES FERNADES, ANGELA 

GIMENES, VALDIRENE DE OLIVEIRA SILVA, VALDECI LEANDRO ROCHA, 

VALDEIR DE PAULA, SIMONE RODRIGUES LOPES, LINDINALVA DOS 

SANTOS MELLO DA SILVA, SIVALDO CAIDA PAPA TORRE ARROYO 

SILVA, LUCINEIDE MOREIRA DA SILVA, TANIA APARECIDA DOS SANTOS 

CAVALCANTE, Pedro Carlos Saran Roque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYTHIA DEGANI MORAIS 

DELMINDO - OAB:337.769, JOSÉ COELHO DA COSTA - OAB:19119/GO, 

JOSÉ OSÓRIO DIAS DE MORAIS FILHO - OAB:192600/SP, PATRICIA 

REZENDE BARBOSA CRACCO - OAB:281.094

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

FUNDIÁRIO - OAB:, DILERMANDO JOÃO THIESEN FILHO - 

OAB:21552-B/SC, EDMAR DORADO RODRIGUES - OAB:5081/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, INTIMO A a parte Autora de que foi 

expedida CARTA PRECATÓRIA e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para 

providenciar o recolhimento das custas e taxas, bem como, o PRAZO DE 

30 (TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 

1º e 2º, CNGC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 729465 Nr: 25473-96.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERVAL DIAS DE MORAIS, CRISTINA DEGANI MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI TRAÇADO, JOSÉ DALBERTO GOMES 

DA SILVA, VALDEMIR DE CARVALHO, AILTON CARVALHO DA COSTA, 

BALTAZAR CANDIDO, EGINALDO MOREIRA DA SILVA, ENAILSON DA 

SILVA SOUZA, MARIA MARTA DOS SANTOS, OUTROS NÃO 

IDENTIFICADOS, MARCOS MADEIRA DE SOUZA, ADÃO LIMA CASTRO, 

VAIR LAUROS, RENILDA WELMAM LAUROS, ELIAS DE DEUS COTRIM, 

ODENIL GOMES DA SILVA, MARIA DOMINGOS RIBEIRO VIEIRA, TANIA 

CRISTINA DA SILVA, MARIA APARECIDA DE DEUS COTRIM, FLAVIO LIMA 

DA COSTA, RICARDO SIZANOSKI SEDORKO, ANA CELIA LIMA CASTRO, 

CRISTINA RIBEIRO WENDER, EDVALDO DE DEUS COTRIM, DANIEL BIF, 

GILBERTO CORREIA, RUTH SOUZA ALMEIDA, KARLA CRISTINA 

VALENTIM PEIXOTO, JOÃO CESAR BATISTA DA SILVA, JAIRO DA SILVA, 

JOSÉ FERREIRA DA SILVA, DEVALMIR ANTONIO, ERIONALDO SANTANA, 

Réus Inominados Citados por Edital, JOSÉ VIANA GONÇALVES, JOSE 

DOUBERTO GOMES, JEANE DE OLIVEIRA, MARTA FERREIRA DE 

OLIVEIRA, VALDEMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA, MARINA VALENTIM, 

CARLA CRISTINA VALENTIM PEIXOTO, NAILSON LIMA DA SILVA, 

ROSILDA ARMINI DA SILVA, MARIA APARECIDA CUSTÓDIO DE SOUZA, 

NADIR BONIM DOS SANTOS, MARIA HENRIQUE NASCIMENTO, LAÉRCIO 

GRUBERT, MARCIO DOS SANTOS, SIMONE RIBEIRO VIEIRA, POLYANE DO 

NASCIMENTO ROSA, ROSICLEIDE DOS SANTOS, ROGÉRIO DOS SANTOS, 

ROSIMARIA DA SILVA, EDVALDO ARAUJO MACHADO, ROSILENE 

GOMES PINTO MACHADO, PAULO DA COSTA, SIDNEY APARECIDO 

SILVA QUEIROZ, CLEONE RODRIGUES PEREIRA, SANDRA TERNEIRO 

SILVA RODRIGUES, RUTE SOUZA ALMEIDA, ELIANDRO FRASSETO 

MARQUES, MESSIAS HONORIO BRASILEIRO, ISMELINDA FLORINDA DE 

SOUZA HONÓRIO, JAIR DE SOUZA FERRAZ, ELIEL FERREIRA DE 

OLIVEIRA, ÉDERSON MARCOS DA SILVA, FABIO JUNIOR NUNES 

FERREIRA, EDUARDO DOS SANTOS, ELBSON SANTOS CARVALHO, 

ERNANI FRANCISCO DE OLIVEIRA, LUCIANA AMADO DE OLIVEIRA, 

EDIVANIA FALCÃO DE SOUZA, CESAR DOUGLAS VIEIRA GONÇALO, 

CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, LINDIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, 

CLODOALDO LOPES COELHO, ELISANGELA GONÇALVES COELHO, 

SENAILDO FALCÃO DE SOUZA, ANDREIA EVANGELINA DE FREITAS 

SOUZA, ADENILSON LUIZ DALFIOR, ADALBERTO DA CONCEIÇÃO DA 

SILVA, ALMI DE OLIVEIRA, LINDOMAR BREDEL, ALINE MUTZ LUCAS 

BREDEL, BELMAIR ANTONIOLO, LEIA DA SILVA GUIMARÃES, EDINELSON 

CARLOS DA SILVA, DAMARIS MARTINS, EDMILSON JOSÉ DA SILVA, 

ADILSON CORREIA, ISAIAS NOIBAU, JOVELINA MUTZ NOIBAU, GILSON 

MOIA DA SILVA, GELSON GUILHERME, CINTIA RAFAELA DA SILVA 

DUTRA, ELIESIO HENRIQUE DO NASCIMENTO, SIRLENE RODRIGUES 

VIEIRA, EDIVALDO VALERIANO FIGUEIREDO, ALMIRA GOMES DOS 

SANTOS FIGUEIREDO, JUCEMAR DOS SANTOS ALMEIDA, CLEIMONE DE 

PAULA ALMEIDA, JOSÉ MARIA ALVES PEGO, LINDOMAR REIS DE ABRIL, 

MICHELI LIMA RIOS, LAUDECIR PINHEIRO DE CAMPOS, MIRIAN SAMPAIO 

RIBEIRO DE CAPOS, LEIR MOREIRA DA SILVA, ROSELI HENRIQUE 

NASCIMENTO, JOAQUIM VIEIRA, JOAO DA CRUZ SOUZA, ODETE DOS 

SANTOS LAUTO, KEYLA FREITAS DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE 

CORREIA, LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA, LUZIA GONÇALVES, 

EDELMARQUES PASSOS DOS SANTOS, MARIA MADALENA MARTINS DE 

CARVALHO, MANOEL GONÇALVES PEREIRA, MARCÍLIO DO 

NASCIMENTO, MARIA DE OLIVEIRA GONZAGA, ILMA MARTINS, 

CLAUDILEI DE PAULA, ALISON LUCAS, SUELLEN DE SOUZA 

VASCONCELOS, BRUNO GUSZLINSKI BARRO, SILVANA MARTINS 

ALVES CORREIA, RUTE DE ALMEIDA SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA, ZENILDO DE JESUS, CIRLENE CAIDA DE PAPA, SANTIAGO 

PEREIRA DA SILVA, CRISTIANA RIBEIRO WENDER, GILSOMAR CAETANO 

RIBEIRO, CLEONICE NOGUEIRA DE SOUZA, VANESSA APARECIDA GREIN, 

VALDIR DE PAULA, JOSIANE GALDINO, WANDERSON DOS SANTOS 

CASSIANO, WESLEY DE SOUZA PEREIRA, JUNIA MACHADO DE SOUZA 

PEREIRA, UILSON RAIMUNDO DA COSTA, ANGELA APARECIDA DE 

PAULA, VALDENIR DE PAULA, ANGELA GIMENES, VALDIRENE DE 

OLIVEIRA SILVA, VALDECI LEANDRO ROCHA, VALDEIR DE PAULA, 

SIMONE RODRIGUES LOPES, LINDINALVA DOS SANTOS MELLO DA 

SILVA, SIVALDO CAIDA PAPA TORRE ARROYO SILVA, LUCINEIDE 

MOREIRA DA SILVA, TANIA APARECIDA DOS SANTOS CAVALCANTE, 

VILMAR RODRIGUES FERNANDES, Pedro Carlos Saran Roque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA HELENA MANFRÉ - 

OAB:277.162, CYNTHIA DEGANI MORAIS DELMINDO - OAB:337.769, 

INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO ARNOLD - OAB:7928, 

JOSÉ COELHO DA COSTA - OAB:19119/GO, JOSÉ OSÓRIO DIAS DE 

MORAIS FILHO - OAB:192600/SP, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B, 

PATRICIA REZENDE BARBOSA CRACCO - OAB:281.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16.487-A, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - 

OAB:, DILERMANDO JOÃO THIESEN FILHO - OAB:20854/B, 

DILERMANDO JOÃO THIESEN FILHO - OAB:21552-B/SC, EDMAR 

DORADO RODRIGUES - OAB:5081/MT, WELINTON ANDRÉ VAZARIM 

VIGIL - OAB:239.410/SP

 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, INTIMO a parte Autora de que foi 

expedida CARTA PRECATÓRIA e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para 

providenciar o recolhimento das custas e taxas, bem como, o PRAZO DE 

30 (TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 

1º e 2º, CNGC). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 729465 Nr: 25473-96.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

 PARTE AUTORA: HERVAL DIAS DE MORAIS, CRISTINA DEGANI MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI TRAÇADO, JOSÉ DALBERTO GOMES 

DA SILVA, VALDEMIR DE CARVALHO, AILTON CARVALHO DA COSTA, 

BALTAZAR CANDIDO, EGINALDO MOREIRA DA SILVA, ENAILSON DA 

SILVA SOUZA, MARIA MARTA DOS SANTOS, OUTROS NÃO 

IDENTIFICADOS, MARCOS MADEIRA DE SOUZA, ADÃO LIMA CASTRO, 

VAIR LAUROS, RENILDA WELMAM LAUROS, ELIAS DE DEUS COTRIM, 

ODENIL GOMES DA SILVA, MARIA DOMINGOS RIBEIRO VIEIRA, TANIA 

CRISTINA DA SILVA, MARIA APARECIDA DE DEUS COTRIM, FLAVIO LIMA 

DA COSTA, RICARDO SIZANOSKI SEDORKO, ANA CELIA LIMA CASTRO, 

CRISTINA RIBEIRO WENDER, EDVALDO DE DEUS COTRIM, DANIEL BIF, 

GILBERTO CORREIA, RUTH SOUZA ALMEIDA, KARLA CRISTINA 

VALENTIM PEIXOTO, JOÃO CESAR BATISTA DA SILVA, JAIRO DA SILVA, 

JOSÉ FERREIRA DA SILVA, DEVALMIR ANTONIO, ERIONALDO SANTANA, 

Réus Inominados Citados por Edital, JOSÉ VIANA GONÇALVES, JOSE 

DOUBERTO GOMES, JEANE DE OLIVEIRA, MARTA FERREIRA DE 

OLIVEIRA, VALDEMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA, MARINA VALENTIM, 

CARLA CRISTINA VALENTIM PEIXOTO, NAILSON LIMA DA SILVA, 

ROSILDA ARMINI DA SILVA, MARIA APARECIDA CUSTÓDIO DE SOUZA, 

NADIR BONIM DOS SANTOS, MARIA HENRIQUE NASCIMENTO, LAÉRCIO 

GRUBERT, MARCIO DOS SANTOS, SIMONE RIBEIRO VIEIRA, POLYANE DO 

NASCIMENTO ROSA, ROSICLEIDE DOS SANTOS, ROGÉRIO DOS SANTOS, 

ROSIMARIA DA SILVA, EDVALDO ARAUJO MACHADO, ROSILENE 

GOMES PINTO MACHADO, PAULO DA COSTA, SIDNEY APARECIDO 

SILVA QUEIROZ, CLEONE RODRIGUES PEREIRA, SANDRA TERNEIRO 

SILVA RODRIGUES, RUTE SOUZA ALMEIDA, ELIANDRO FRASSETO 

MARQUES, MESSIAS HONORIO BRASILEIRO, ISMELINDA FLORINDA DE 

SOUZA HONÓRIO, JAIR DE SOUZA FERRAZ, ELIEL FERREIRA DE 

OLIVEIRA, ÉDERSON MARCOS DA SILVA, FABIO JUNIOR NUNES 

FERREIRA, EDUARDO DOS SANTOS, ELBSON SANTOS CARVALHO, 

ERNANI FRANCISCO DE OLIVEIRA, LUCIANA AMADO DE OLIVEIRA, 

EDIVANIA FALCÃO DE SOUZA, CESAR DOUGLAS VIEIRA GONÇALO, 

CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, LINDIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, 

CLODOALDO LOPES COELHO, ELISANGELA GONÇALVES COELHO, 

SENAILDO FALCÃO DE SOUZA, ANDREIA EVANGELINA DE FREITAS 

SOUZA, ADENILSON LUIZ DALFIOR, ADALBERTO DA CONCEIÇÃO DA 

SILVA, ALMI DE OLIVEIRA, LINDOMAR BREDEL, ALINE MUTZ LUCAS 

BREDEL, BELMAIR ANTONIOLO, LEIA DA SILVA GUIMARÃES, EDINELSON 

CARLOS DA SILVA, DAMARIS MARTINS, EDMILSON JOSÉ DA SILVA, 

ADILSON CORREIA, ISAIAS NOIBAU, JOVELINA MUTZ NOIBAU, GILSON 

MOIA DA SILVA, GELSON GUILHERME, CINTIA RAFAELA DA SILVA 

DUTRA, ELIESIO HENRIQUE DO NASCIMENTO, SIRLENE RODRIGUES 

VIEIRA, EDIVALDO VALERIANO FIGUEIREDO, ALMIRA GOMES DOS 

SANTOS FIGUEIREDO, JUCEMAR DOS SANTOS ALMEIDA, CLEIMONE DE 

PAULA ALMEIDA, JOSÉ MARIA ALVES PEGO, LINDOMAR REIS DE ABRIL, 

MICHELI LIMA RIOS, LAUDECIR PINHEIRO DE CAMPOS, MIRIAN SAMPAIO 

RIBEIRO DE CAPOS, LEIR MOREIRA DA SILVA, ROSELI HENRIQUE 

NASCIMENTO, JOAQUIM VIEIRA, JOAO DA CRUZ SOUZA, ODETE DOS 

SANTOS LAUTO, KEYLA FREITAS DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE 

CORREIA, LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA, LUZIA GONÇALVES, 

EDELMARQUES PASSOS DOS SANTOS, MARIA MADALENA MARTINS DE 

CARVALHO, MANOEL GONÇALVES PEREIRA, MARCÍLIO DO 

NASCIMENTO, MARIA DE OLIVEIRA GONZAGA, ILMA MARTINS, 

CLAUDILEI DE PAULA, ALISON LUCAS, SUELLEN DE SOUZA 

VASCONCELOS, BRUNO GUSZLINSKI BARRO, SILVANA MARTINS 

ALVES CORREIA, RUTE DE ALMEIDA SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA, ZENILDO DE JESUS, CIRLENE CAIDA DE PAPA, SANTIAGO 

PEREIRA DA SILVA, CRISTIANA RIBEIRO WENDER, GILSOMAR CAETANO 

RIBEIRO, CLEONICE NOGUEIRA DE SOUZA, VANESSA APARECIDA GREIN, 

VALDIR DE PAULA, JOSIANE GALDINO, WANDERSON DOS SANTOS 

CASSIANO, WESLEY DE SOUZA PEREIRA, JUNIA MACHADO DE SOUZA 

PEREIRA, UILSON RAIMUNDO DA COSTA, ANGELA APARECIDA DE 

PAULA, VALDENIR DE PAULA, ANGELA GIMENES, VALDIRENE DE 

OLIVEIRA SILVA, VALDECI LEANDRO ROCHA, VALDEIR DE PAULA, 

SIMONE RODRIGUES LOPES, LINDINALVA DOS SANTOS MELLO DA 

SILVA, SIVALDO CAIDA PAPA TORRE ARROYO SILVA, LUCINEIDE 

MOREIRA DA SILVA, TANIA APARECIDA DOS SANTOS CAVALCANTE, 

VILMAR RODRIGUES FERNANDES, Pedro Carlos Saran Roque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA HELENA MANFRÉ - 

OAB:277.162, CYNTHIA DEGANI MORAIS DELMINDO - OAB:337.769, 

INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO ARNOLD - OAB:7928, 

JOSÉ COELHO DA COSTA - OAB:19119/GO, JOSÉ OSÓRIO DIAS DE 

MORAIS FILHO - OAB:192600/SP, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B, 

PATRICIA REZENDE BARBOSA CRACCO - OAB:281.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16.487-A, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - 

OAB:, DILERMANDO JOÃO THIESEN FILHO - OAB:20854/B, 

DILERMANDO JOÃO THIESEN FILHO - OAB:21552-B/SC, EDMAR 

DORADO RODRIGUES - OAB:5081/MT, WELINTON ANDRÉ VAZARIM 

VIGIL - OAB:239.410/SP

 Certifico que, em cumprimento da Decisão de fls. 567/568 verso, intimo as 

partes a fim de indicarem, em 05 dias, um representante, com 

conhecimento dos fatos, para prestar depoimento na audiência de 

instrução, designada para o dia 16/08/2018 às 14h30min. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1042788 Nr: 42880-76.2015.811.0041

 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: GUIZARDI JÚNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMIR MIRTES BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS VINICIUS MARANGONI 

XAVIER - OAB:1981/MT, CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO 

- OAB:11.903-A/MT, CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - 

OAB:180.842/SP, EDUARDO LOPES BARBOSA DE OLIVEIRA - 

OAB:11.313-B/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, ISABELLY FURTUNATO - OAB:58.816/PR, MARIA 

JOSÉ LEÃO - OAB:5031/MT, PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - 

OAB:7.573/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:57596/SP, 

RAFAEL COSTA BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT, RAFAEL COSTA 

BERNARDELLI - OAB:34.104/PR, RENATA LUCIANA MORAES - 

OAB:13.096-B/MT, SOELITA DAYANE M. S. LADESLAU DA CRUZ - 

OAB:18.204/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6491-B/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, em cumprimento ao disposto no item 9.1.1 e 

9.1.2, do Provimento 56/2007 - CGJ, procedo à intimação da Parte autora 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, manifestar-se sobre o (s) 

pedido(s) do perito de fls. 144/147 e 148/151. Nada mais.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037041-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO CARDOSO VIANA (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) 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. 11893408 –, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019107-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA RUTH ALVES MACHADO DE FARIA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARILLIAN VITORIA ALVES DE FARIA OAB - MT0019509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE AMADEUS NUNES POMPEU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARAH FARO POMPEU OAB - 658.572.161-68 (PROCURADOR)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 10142520). Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012556-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 9663404). Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012932-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JGG COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALCANTARA NASTRI CERVEIRA OAB - SP0200121A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

 

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

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

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

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

Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011277-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEANDRO NILO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO)

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021045-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FRANCE GOMES SIMOES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MAYOLINO DE SANTA ROSA OAB - MT19441/O (ADVOGADO)

ARTHUR UEHARA PAULA OAB - MT19795/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MS PROMOCOES, EVENTOS E PRODUCOES LTDA (RÉU)

UNIFORT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA OAB - MT19190/O (ADVOGADO)

 

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

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

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

Diligencia Negativa (Correspondência Devolvida) – Id. 11640257 – juntada 

aos autos, requerendo o que entenderem de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021253-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY JOAO SEBA VIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento das custas 

processuais finais (Certidão do Contador – Id. 11281249), sob pena de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021253-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY JOAO SEBA VIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 11281249), sob 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007048-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR APARECIDO DA SILVA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 11221659), sob 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018179-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT0013786A-O 

(ADVOGADO)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 11557303), sob 

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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1090884 Nr: 6512-34.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO DENIS DA SILVA CARVALHO

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:OAB/MT 5.233-B, DENNER B. MASCARANHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, DIEGO JOSÉ DA SILVA - OAB:10.030/MT

 Vistos.

Manifeste-se a parte autora acerca da proposta de acordo efetuada pela 

parte ré, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1036083 Nr: 39621-73.2015.811.0041

 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: MIGUEL BERTULIO

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos.

Visando o saneamento e encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 6º, 9º e 10 do NCPC, que estabelecem 

os princípios da cooperação e da não surpresa, intimem-se as partes 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias:

a) Especificarem as provas que pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e que com a prova pretende atestar, 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 ser produzida por ela 

mesma, deverá 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 (art. 357, III, do NCPC);

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 entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do NCPC).

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 NCPC.

Após, decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 775147 Nr: 28389-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALEXANDRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROVIDÊNCIA 

AZUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV - 

OAB:17.893/MT

 Processo n° 28389-69.2012.811.0041

Código 775147

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 73, expeça-se alvará em favor da requerida, 

conforme dados bancários de fls. 50. Com relação a expedição do alvará, 

deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 453199 Nr: 25154-65.2010.811.0041

 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: PLASTIBRAZIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS 

LTDA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO DE F. ROCHA E 

SILVA - OAB:8.534/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 (...)Assim, os presentes embargos declaratórios não comportam 

acolhimento por não haver no julgado os vícios apontados.Desta feita, 

REJEITO os presentes embargos de declaração.Caso haja a interposição 

de recurso de apelação pela parte autora, intime-se a parte ré para 

apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da 

interposição recursal.Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 25 de 

Julho de 2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 820517 Nr: 26757-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILA CALDAS RODRIGUES, LUCIENE CALDAS 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GABRIEL - 

OAB:10967/MT, LILIAN CALDAS RODRIGUES - OAB:18.838, WALDIR 

CALDAS RODRIGUES - OAB:6591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE VASCONCELOS 

TORRES - OAB:OAB/DF 27.175

 Processo n. 26757-71.2013.811.0041

Código 820517

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 296.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 296. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 
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e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição dos alvarás, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

Cuiabá, 20 de Julho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 932756 Nr: 50812-52.2014.811.0041

 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: VANIA CRISTINA DE JESUS COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBISSANIA DA SILVA FELIX - 

OAB:16766, RUBNEY INÁCIO FERREIRA PINO - OAB:16498

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 824650 Nr: 30695-74.2013.811.0041

 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: ESPOLIO DE MARIA UNTAR POMPEU, LETICIA POMPEU 

DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU POMPEU DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADNE SELLA SIMÕES - 

OAB:20639/O, BRENDO IVAN BARBOSA DEMETRI SILVA - OAB:19.083, 

FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6.745/MT, MARIO APARECIDO 

LEITE CANGUSSU PRATES - OAB:4652, THAIS REGINA RETORE - 

OAB:12.689-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 Processo nº 3095-74.2013.811.0041

Código 824650

Vistos.

Intime-se o requerido para manifestar sobre a petição e documentos de 

fls. 282/284 no prazo de 5 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 24de julho de 2018

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 749837 Nr: 1477-35.2012.811.0041

 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: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOLDEN GATE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTAMATIC SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA

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

OAB:11.800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZA KAROL GOMES LUZARDO 

PIZZA - OAB:11315-A / MT

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

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

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

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

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

autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da interposição 

recursal.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 24 de julho de 2018.Luiz Octávio 

O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1205554 Nr: 6693-98.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIAN PAULO BRANDELERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO ARMOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 

OAB:7.278-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372 - B, VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - OAB:10.607

 Vistos.

Leve a efeito a Secretaria deste Juízo as determinações contidas nos 

despachos de fls. 145 e 165.

Regularize o embargado a sua representação processual, acostando aos 

autos procuração ao advogado Vanir de Oliveira Ferraz, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de irregularidade dos atos por ele 

praticados.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 715972 Nr: 9945-22.2011.811.0041

 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: CARLOS EDUARDO PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJS CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT, TATIANA VILLAR PRUDÊNCIO - OAB:9887-B

 (...)“Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Condeno o requerente ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, em 

favor da requerida, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, com base no artigo 85, §2º do Novo Código de 

Processo Civil. (...)”Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 25 de Julho de 2018.Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 927292 Nr: 47806-37.2014.811.0041

 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: ÁUREA MARIA ABRANCHES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJS CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT, STEPHANY EMILLY SPUNIER COSTA - OAB:20904

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado e via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO 

interposto pela parte REQUERENTE. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 356247 Nr: 26640-56.2008.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELFINO VIEIRA BARROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:5.926/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 (...)Destarte, tendo a executada depositado a quantia integral pleiteada a 

título de danos morais, e o exequente não se insurgido quanto ao valor 

depositado, reconheço o integral cumprimento da obrigação, ao que 

JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença com relação a obrigação de 

pagar quantia certa, consistente na indenização por danos morais, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.(...)Nesse 

caso as astreintes devidas alcançariam o montante nominal de R$ 

290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), o que me parece demasiado, 

na medida em que parte da obrigação foi imposta (quitação dos tributos, 

impostos e exclusão de pontos da CNH do exequente).(...)Isto posto, com 

base na fundamentação alhures, considero exorbitante o valor da multa 

cominatória, objeto da presente execução de sentença e, com fulcro no 

§1º do art. 537 do CPC/15 (antigo §6º do artigo 461, do CPC/73), reduzo-a 

ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por dia de atraso, 

perfazendo assim, a quantia de R$ 72.500,00 (setenta e dois mil e 

quinhentos reais) pelos 290 (duzentos e noventa) dias de descumprimento 

da decisão judicial.(...)intime-se as partes do conteúdo da presente 

decisão, devendo o executado ser intimado, através de seu patrono, para 

cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do 

CPC), efetuando o pagamento do valor apontado nesta ocasião, acrescido 

de custas e despesas processuais, conforme restou estabelecido na r. 

sentença.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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1072755 Nr: 56520-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVINO OSÓRIO CORDEIRO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte REQUERIDA 

intimada na pessoa de seus advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

efetuarem o recolhimento do restante dos honorários periciais, consoante 

decisão de fls. 63/64, SOB PENA DE PENHORA ON LINE Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 906710 Nr: 34714-89.2014.811.0041

 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: ELIZEU LEMES DE FIGUEIREDO

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 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.: 151369 Nr: 5716-63.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAUTON LUIZ SANTOS VASCONCELLOS, 

EDSON DE ALMEIDA LARA, GILVAN LUCAS EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA - 

OAB:7614, MÁRIO CEZAR DE LIMA - OAB:6.618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA GOMES - 

OAB:13473-B

 Código 151369

Vistos

 Defiro o pedido de fl. 234. Oficie-se o DETRAN, solicitando-lhe prazo em 

10 (dez) dias.

 Com relação ao pedido de fl. 235, DEFIRO a penhora do imóvel de 

matrícula n. 19.812, livro 2-E1, folha 043 registrado em nome do executado 

Edson de Almeida Lara perante o 1ºServiço Notorial e Registro de Imóveis 

de Chapada dos Guimarães/MT, por termo nos autos, na medida em que a 

matrícula encontra-se juntada (fls. 236/237) 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 e de sua esposa 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 o retorno das informações do DETRAN, diga o exequente quanto ao 

prosseguimento do feito em 10 (dez) dias.

Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

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.: 1086176 Nr: 4357-58.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR ALVES COELHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:16.552/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Processo n° 4357-58.2016.811.0041

Código: 1086176

Vistos.

Ante o petitório de fls. 159, verifico que assiste razão a requerida. Isso 

porque, a demanda foi julgada improcedente condenando a parte autora 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, ao 

pagamento dos honorários advocatícios conforme decisão de fls. 137/138.

No entanto, sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, o ônus do 

pagamento dos honorários periciais recai sobre o Estado, portanto, 

expeça-se certidão de crédito em favor do perito judicial.

Após, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 245368 Nr: 13425-81.2006.811.0041

 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: JOSÉ ANTONIO DE AQUINO, EDNA LUZIA FRANCIOLI 

DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 
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DO BANCO DO BRASIL - PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - 

OAB:OAB/MT 4589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO PAZ 

ALARCON - OAB:37.007/PR

 Processo n° 13425-81.2006.811.0041

Código 245368

Vistos.

Expeça-se alvará em favor do perito judicial, conforme dados bancários 

de fls. 547. Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o 

disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 

03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Após, concluso para análise do pedido de fls. 531/543.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 360730 Nr: 30651-31.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA APARECIDA PEREIRA 

DA SILVA - OAB:7108 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Processo n. 27116-60.2009.811.0041

Código 391837

Vistos.

 DEFIRO o pedido de desentranhamento do mandado de reintegração da 

posse de fl. 118/119, cumpra-se conforme requerido.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de Julho de 2018

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1117756 Nr: 17806-83.2016.811.0041

 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: JAMILSON SANTANA PINHEIRO DA ROSA, JANDILSON 

ALVES ROSA TAQUES, JOSE PAULO ALVES DA ROSA, JACQUELINE 

ALVES DA ROSA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11758, GLADSTONE GIMENIS - OAB:21587-O, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333

 Processo n° 17806-83.2016.811.0041

Código 1117756

Vistos.

Intime-se o exequente para manifestar acerca do cumprimento espontâneo 

da sentença (fl. 170), e em caso de discordância colacione aos autos 

cálculo demonstrativo discriminado e atualizado da quantia que entenda 

devida no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 218, § 3°).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 838052 Nr: 42775-70.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU POMPEU DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETICIA POMPEU DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE SELLA SIMÕES - 

OAB:20.639, Brendo Ivan Barbosa Demetri Silva - OAB:19.083/MT, 

FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6745/MT, THAÍS REGINA RETORE 

- OAB:12689-B

 (...)DEFIRO o pedido de devolução de prazo recursal, tornando sem 

efeitos os atos posteriores a decisão de fls.22/23, ato continuo, determino 

a secretaria deste juízo que ratifique a numeração destes autos.Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 24 de julho 2018.Luiz Octávio 

O. Saboia RibeiroJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 779224 Nr: 32666-31.2012.811.0041

 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: CARLINDA BENEDITA DE LARA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DE FIGUEIREDO MATIAS DUARTE, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - 

OAB:3.478/MT, NATANAZIA ALVES ALENCAR - OAB:9026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA EMILIA GONÇALVES 

RUEDA - OAB:OAB/PE 23.748, MARIOMARCIO MAIA PINHEIRO - 

OAB:4093 MT

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que assisti razão ao d. advogado da ré Ana 

Paula de Figeuiredo M. Duarte.

Desta feita, defiro o pedido de complementação do laudo apresentado às 

fls. 377/386 e, assim determino a intimação do perito Dr. Eduardo Carlos 

Gomes de Vasconcelos para que responda aos quesitos apresentados às 

fls. 214/21.

Com a referida juntada, intimem-se as partes para manifestarem.

Após, conclusos.

Às providências, com URGÊNCIA, por tratar-se de feito inserido na 

Meta2/2018 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 271581 Nr: 3117-49.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCASIM COMÉRCIO INDÚSTRIA E LOCAÇÃO DE 

MÁQUINAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CROÁCIA LOCADORA DE MÁQUINAS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENEAS CORREA DE FIGUEIREDO 

JR - OAB:OABMT 6076, GONÇALO ADÃO DE ARRUDA SANTOS - 

OAB:16.472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIRO ANTONIO PINHEIRO 

DA SILVA - OAB:9.331/MT

 Código 271581

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fls. 582/615).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.
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Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 237992 Nr: 7042-87.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRANCO DE GODOY BELFORT, 

RENATA SANDOVAL GONÇALVES BELFORT, CICERO BARBOSA LIMA, 

ANTÔNIO SANDOVAL GONÇALVES, DANUSA BALTHAZAR DE 

ANDRADE GONÇALVES, EPIFÂNIA LEITE ALENCAR LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:4735/MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA DE LOURDES SOARES 

ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B/MT

 Vistos.

Traga a exequente aos autos certidão atualizada da matrícula do imóvel 

indicado à penhora, uma vez que aquela de fl. 81 possui quase 14 

(quatorze) anos, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 237013 Nr: 5998-33.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE LOPES SIMPLICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COAUT - COOPERATIVA CONDOMINIAL 

AUTÔNOMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT, ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - OAB:OAB/MT 4.747

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

OAB:10.917-A, NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA - OAB:12928

 Vistos.

Manifeste-se o Dr. Marco Antonio Jobim, antigo advogado da parte 

exequente, acerca do petitório da sua atual advogada de fls. 401-402, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo acima, dê-se vista dos autos à parte executada para 

manifetar-se, requerendo o que entender de direito, querendo, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 413608 Nr: 2517-23.2010.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDENY MARTINS REZENDE KUNH, COLÉGIO 

SALESIANO SÃO GONÇALO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. K

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIMAR AZEVEDO SELVÁTICO - 

OAB:21282/O, JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:6484/MT, 

WILLIAN SANTOS DAMACENO - OAB:12.721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ BERTONI 

JUNIOR - OAB:12061/MT, ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - 

OAB:21282/O

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a Sentença anteriormente exarada transitou em 

julgado sem a interposição de recurso

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1139014 Nr: 27014-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIMBERLLY SANTOS GUANDALINI

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte requerida 

intimada na pessoa de seu(s) advogado(s), para no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuar o recolhimento do restante dos honorários periciais, 

consoante decisão de fls. 82/83. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 940758 Nr: 55035-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIBERTI BENTO DE PAULA

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

SEGURO S/A

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte requerida 

intimada na pessoa de seu(s) advogado(s), para no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuar o recolhimento dos honorários periciais, consoante decisão 

de fls. 92. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 418299 Nr: 5196-93.2010.811.0041

 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: ROBERTA DOMINGAS CARDENAS TERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTÃO NOTICIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 5196-93.2010.811.0041

Código 418299

 Vistos.

 Defiro o pedido de fls. 198.

Intime-se o executado do inteiro teor da sentença (fls. 182/193) por 

correspondência com aviso de recebimento conforme endereço informado 

às fls. 198, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 83656 Nr: 3816-89.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DE ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA AFFONESCA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13.254/MT

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

OAB:4635/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT, 

WANDER MARTINS BERNARDES - OAB:15604
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 Vistos.

Defiro o petitório da parte exequente de fls. 885-887, de penhora dos 

crédito/direitos da parte executada Construtora Affonseca S/A, limitada a 

20% (vinte por cento) dos seus respectivos valores, consoante decisão 

proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos 

autos do RAI n. 1013374-93.2017.8.11.0000, devendo ser expedido para 

tanto o competente mandado de penhora.

Às providências. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1167779 Nr: 39167-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ARMOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIAN PAULO BRANDELERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372-B/MT, VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - OAB:10.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 

OAB:7.278-B

 Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line através do sistema 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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 820810 Nr: 27033-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZADSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ADAELSIO DA 

CRUZ - OAB:8028/MT

 Vistos.

Deferida a penhora de ativos financeiros pertencentes ao executado 

através do sistema Bacenjud (fl. 142) e levada ela a efeito às fls. 143-144, 

manifestou-ele às fls. 145-147, requerendo o seu desbloqueio, sob a 

alegação de que se trataria de quantia depositada em caderneta de 

poupança dentro do limite de 40 (quarenta) salário mínimos, portanto, 

impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso X, do NCPC, com o que o 

exequente concordou em sua manifestação de fls. 148-150, requerendo 

em seguida a pesquisa de bens nos sistemas RENAJUD e INFOJUD.

É o breve relato. Decido.

Acolho a alegação de impenhorabilidade (NCPC, 833, X) e defiro o 

levantamento da penhora de fl. 143-144, devendo ser expedido o 

competente alvará em favor do executado, constando os dados bancários 

informados (fl. 146).

Ato contínuo, diante da recalcitrância da parte devedora em satisfazer 

voluntariamente o crédito exequendo e da frustração das diligências 

efetuadas até agora para a localização de bens que lhe pertençam, 

tornou-se necessária a verificação das declarações de bens e renda 

eventualmente prestadas à Receita Federal do Brasil.

Desta feita, DEFIRO os pedidos de consultas aos sistemas RENAJUD e 

INFOJUD, cujos resultados seguem anexos, sendo que as informações 

eventualmente encontradas no sistema INFOJUD deverão ficar arquivadas 

em pasta própria na Secretaria para consulta pela parte credora no modo 

e pelo tempo previstos no artigo 477, §§ 1º e 2º, da CNGC Judicial.

Manifeste-se a parte exequente, requerendo o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de possível levantamento 

de eventual restrição de transferência que tenha sido lançada no sistema 

RENAJUD.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 794810 Nr: 1134-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZUZI ALVES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR 

- OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ADAELSIO DA 

CRUZ - OAB:8028/MT

 Vistos.

Leve a efeito a Secretaria deste Juízo as determinações contidas na 

sentença de fls. 92-95.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 215301 Nr: 24203-47.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO JOSÉ DE CARVALHO, FÁTIMA 

REGINA CARRIJO CARVALHO, JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Elias Pereira dos 

Santos - OAB:6181/MS

 Processo nº 24203-47.2005.811.0041

Cód: 215301

Vistos.

Defiro o pedido de sobrestamento do feito de fls. 317/320.

Com as informações, intime-se a requerente para manifestar-se e 

requerer o que entender de direito.

 Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Cuiabá-MT, 25 de julho de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 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

 [...] No caso, não foi possível constatar da análise dos documentos que 

instruíram a manifestação do executado que a penhora tenha recaído 

efetivamente sobre o benefício previdenciário que percebeu do INSS no 

período de agosto de 2016 a setembro de 2017 e mesmo que o tivesse 

estes não ostentariam mais o seu caráter alimentar dado o decurso de 

mais de 07 (sete) meses contados do último recebimento. De igual modo, 

não foi possível constatar que o valor penhorado seja fruto do seu labor 

como profissional liberal, ao passo que não demonstrou que os valores 

descritos nos documentos de fls. 297-299 tenham sido creditados na sua 

conta no Banco Bradesco S/A, onde realizada a penhora. Diante do 

exposto, rejeito a alegação de impenhorabilidade, mantendo incólume a 

penhora efetivada através do sistema Bacenjud (fl. 178). Quanto a 

alegação de excesso de execução, manifeste-se a parte exequente, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Às providências. Intimem-se. 
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 142493 Nr: 27138-31.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DAS COOP. DE 

CRÉDITO DOS ESTADOS DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO LISBOA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO DE 

CARVALHO - OAB:6173, Jean Carlos de Albuquerque Nunes - 

OAB:16264/E, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

OAB:

 Processo n° 27138-31.2003.811.0041

Código: 142493

Vistos.

Intimem-se pessoalmente o executado, no endereço informado às fls. 143, 

para que em 15 (quinze) dias indique bens a penhora conforme requerido 

às fls. 171, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774, inc. V do 

CPC/15.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 25 de julho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 450634 Nr: 23158-32.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMIR FRANCISCO FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CAMELO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE ROCHA FARIA - 

OAB:4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO OLIVEIRA 

COSTA - OAB:6456-A

 Vistos.

Traga o exequente aos autos matrícula do imóvel sobre o qual recaiu a 

penhora de fl. 171, esclarecendo, ainda, se a área localiza-se dentro de 

assentamento rural, querendo, no prazo de 10 (dz) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1239243 Nr: 17865-37.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CAMELO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMIR FRANCISCO FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO OLIVEIRA 

COSTA - OAB:6456-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE ROCHA 

FARIA - OAB:4198

 Vistos.

Levem-se a efeito as determinações contidas na sentença de fls. 42-44.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 380140 Nr: 16140-91.2009.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A DA SILVA SERVIÇOS DE PINTURA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFISA S/A, CONDOMÍNIO ED. CAMPO D' 

OURIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR GILIOLI - OAB:6696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ANTONIO ALBINO 

DE OLIVEIRA - OAB:22998, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:21164-A

 Vistos.

Certifique a Secretaria deste Juízo o decurso do prazo para o executado 

manifestar-se acerca da penhora efetivada através do sistema Bacenjud 

(NCPC, 854, §§ 2º e 3º).

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 883648 Nr: 19015-58.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRANDE MOTOS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRA MOTOS LTDA, ELIAS DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 19015-58.2014.811.0041

Código 883648

Vistos.

Considerando a r.sentença às fls. 134/139, bem como as diversas 

tentativas de citação dos requeridos, Barra Motos Ltda e Elias do Prado, 

que foram implementadas, defiro o pedido de fl. 141, ao que determino a 

intimação da r. sentença por edital, com prazo de 30 dias, conforme inciso 

II, do art. 256, do NCPC.

Às providências.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 25 de julho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 88929 Nr: 10326-45.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORMA VAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ALVES DE MIRANDA 

- OAB:3446-A/MT, EVELY BOCARDI DE MIRANDA - OAB:8088/MT, 

MARCIO TADEU SALCEDO - OAB:6038/MT

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 169, ao passo que, com efeito, o bem nomeado à 

penhora foi o imóvel situado à Rua 78, Quadra 21, Casa/Lote 11, Setor 01, 

CPA III, Cuiabá/MT.

Sem prejuízo, manifeste-se o exequente, requerendo o que entender de 

direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1028600 Nr: 36094-16.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS, PAULO CESAR DA SILVA VIEIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO THOMÉ DA CRUZ - 

OAB:13.257, SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Processo n. 36094-16.2015.811.0041

Código 1028600

Vistos.

Dê-se vistas ao Ministério Público (art. 179, I, NCPC) para manifestar 

acerca do petitório às fls. 103/108.

Após, retornem conclusos para análise do pedido do requerente.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de Julho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030530/7/2018 Página 36 de 614



 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 928722 Nr: 48591-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO FERNANDES FRANCISCO, LETÍCIA CRUZ 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUN HUA CHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FERNANDES 

FRANCISCO - OAB:11996/MT, RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS - 

OAB:11.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILIANDRA CRISTINA 

DALLAGNOL - OAB:15388/MT, MARIANA SASSO - OAB:15960/MT

 Processo n. 48591-96.2014.811.0041

Código 928722

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 364/367.

Atendendo o petitório da parte executada, remeto o processo à secretaria 

para vista dos autos pelo prazo de 5 (cinco) dias.

Diante da juntada da procuração e carta de renúncia do executado (fls. 

366/367), proceda a secretaria com as anotações necessárias.

Por fim, intime-se a exequente para manifestar-se sobre a impugnação de 

fls. 348/361, pelo prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de Julho de 2018

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 855457 Nr: 57895-56.2013.811.0041

 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): PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA, 

CLEVER DA CONCEIÇÃO

 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, ÍTALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - 

OAB:13.786MT, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte exequente 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 869058 Nr: 8830-58.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GOMES DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 403503 Nr: 35321-78.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UEMURA & HOSSODA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MÜLLER ABREU LIMA - 

OAB:6.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Processo n. 35321-78.2009.811.0041

Código: 403503

Vistos.

Intimadas as partes para manifestarem sobre o cálculo judicial de fls. 509, 

a exequente se manifestou concorde ao respectivo cálculo (fl. 511).

O réu fez o pedido de restituição de prazo, o qual foi deferido na decisão 

de fls. 513. Intimada para efetuar o pagamento, a executada permaneceu 

inerte, conforme certidão à fl. 514.

Às fls. 521/523, a parte ré manifestou concorde ao cálculo judicial (fl. 

509).

Desta feita, homologo o cálculo elaborado pela Contadoria, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos.

Intime-se a executada para efetuar o pagamento do saldo remanescente 

no valor de R$ 159.086,69 (cento e cinquenta e nove mil, oitenta e seis 

reais e sessenta e nove centavos), conforme o demonstrativo de fls. 519, 

no prazo de 15 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de julho de 2018

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 943371 Nr: 56497-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M BASSO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11.069-B, GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - OAB:20.237, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora para 

no prazo de 05 (cinco) dias retirar o Edital Expedido, devendo ainda, 

comprovar sua publicação nos termos do disposto no art. 257, Parágrafo 

Único do NCPC. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 372140 Nr: 8570-54.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOMAS ANDRZEJEWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A, BANQUE 

CANTONALE DE GENEVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:14573/PR, MIRIAN C. RAHMAN MUHL - OAB:4.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI CÉSAR DE OLIVEIRA 

JÚNIOR - OAB:, HELOISA GOMES SLAV - OAB:, LUCIEN FÁBIO FIEL 

PAVONI - OAB:6525/MT

 Processo n. 8570-54.2009.811.0041

Código 372140

Vistos.

Verifica-se dos autos a homologação de desistência do feito em relação 

ao Réu Banque Cantonale de Genéve ás fls. 652/652vº, desta feita, 

determino que seja feita a retificação na capa dos autos, bem como no 

Sistema Apolo, excluindo-se o nome do Banque Cantonale de Genéve.

No mais, defiro o pedido de expedição de carta precatória para a oitiva 

das testemunhas arroladas ás fls.665/666.

 Com a expedição da deprecata, o exequente deverá ser intimado a retirar 

a mesma, no prazo de 05 (cinco) dias, e comprovar a regular distribuição 

da mesma, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de julho de 2018.
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Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004317-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI 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)

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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1033500-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO SANTANA DA SILVA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes autora e requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), 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: 1016899-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO (AUTOR)

FLAVIA RIOS MARIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT0008360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH MOURA DE NOVAES ALVES (RÉU)

UZIEL MENDES ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016899-23.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FLAVIA RIOS MARIANO, SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO RÉU: UZIEL 

MENDES ALVES, ELIZABETH MOURA DE NOVAES ALVES 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 17/09/2018, 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 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. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020137-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CDA ATACADO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (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: 1015955-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FARINHAS INTEGRAIS CISBRA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREGES MELLER ALIEVI OAB - RS63008 (ADVOGADO)

VALMOR LUIZ ALIEVI OAB - RS45327 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRANEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 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: 1008341-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009026-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE FELIX DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)
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Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13895923, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003350-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO BERTSON DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes: autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o 

laudo/avaliação ID 13887179, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012437-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA RAMOS BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT0014905A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012419-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MARIA DE LARA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

MTCRED ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCA EIRELI - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005312-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008660-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13889539, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008745-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON MIRANDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13893994, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006879-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIAS MATEUS DE OLIVEIRA (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)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007235-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCYNEI DE ALMEIDA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/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 do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 
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advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009727-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRITES MARTINEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

CAROLINA ROSSETO SANCHES OAB - MT19142/O (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13905196, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004171-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006709-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS GONCALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - SP325150 

(ADVOGADO)

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654 (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011842-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ADRIANE PALACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000693-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036566-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010027-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABERTINO PEREIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO)

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT0020518A 

(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 o 

AUTOR, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo as 

partes autora e requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 14370449, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010058-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR ZANUNCIO DE LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012241-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEA SONIA TEIXEIRA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)
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Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s) de Id(s). 13878428, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022334-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRE DA SILVA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022334-75.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FELIPE ANDRE DA SILVA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS 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

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1022713-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CARLA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022713-16.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: DEBORA CARLA LEITE DA SILVA Dê-se vistas ao 

Ministério Público. Após, voltem-me conclusos para ulterior deliberação. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 27 de julho de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1054190 Nr: 48434-89.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO REAL ABN AMRO BANK

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853/RN, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386 OAB/SP

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, VI do CPC, revogo a liminar 

concedida às fls. 19/v e JULGO EXTINTO O FEITO SEM APRECIAÇÃO DO 

MÉRITO.Justiça gratuita concedida à fl. 19/v.Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1032643 Nr: 37898-19.2015.811.0041

 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: SILVIO BOMDESPACHO SANTOS

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

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Danos Morais 

movida por Sílvio Bomdespacho Santos contra BFB Leasing S/A – 

Arrendamento Mercantil.

No caso, vislumbro que as partes se compuseram amigavelmente nos 

autos.

Assim, diante do termo de acordo apresentado às fls. 106/107, bem como 

a comprovação do seu cumprimento (fls. 108/128), outro caminho não há 

senão a homologação do acordo pactuado.

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes e, 

diante do cumprimento integral dos seus termos, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do Código de Processo 

Civil.

Custas e honorários advocatícios são abrangidos no acordo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 983462 Nr: 15595-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIMAZAKI FOSS & FOSS LTDA EPP, MARIANE 

SHIMAZAKI FOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA DE LOURDES GUIMARÃES, ROMULO 

CESAR MIRANDA GUIMARAES, REGINA MACEDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAISSA DE LARA PINTO 

MARQUES - OAB:12161/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H CUBITZA - 

OAB:10742/MT, LEVY DIAS MARQUES - OAB:5828/MS, RODRIGO 

SILVEIRA - OAB:10410/MT, THIAGO SILVEIRA - OAB:12963/MT

 Em consulta ao sistema RENAJUD verifica-se que o endereço do 

requerido permanece o mesmo.

Assim, intime-se novamente o requerido Romulo César Miranda Guimarães 

via AR, tendo em vista que a citação do requerido é ato necessário ao 

prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 215470 Nr: 24361-05.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÁCIO CAMILO RUARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVO FRANCISCO SALVATORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - 

OAB:5665/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030530/7/2018 Página 41 de 614



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738/MT

 Defiro o pedido de fls. 350/351 para requisitar, tão-somente, as 03 (três) 

últimas declarações de imposto de renda, devendo a secretaria do Juízo 

observar o que dispõe a CNGC no que tange à requisição de informações 

fiscais.

Outrossim, autorizo o levantamento de eventuais valores existentes nos 

autos, devendo a parte exequente indicar os dados bancários.

No mais, manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do 

feito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo juntar ainda o demonstrativo 

atualizado do débito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 941117 Nr: 55210-42.2014.811.0041

 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: JAMES DE NA LACORTT VONTROBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI BERTOTTI - 

OAB:12.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 O trâmite deste processo deve ser sobrestado, em face à decisão 

publicada no Recurso Especial n° 1602042/RS, em 03/04/2017, em curso 

no Colendo Superior Tribunal de Justiça( Tema 960/STJ), a qual determinou 

o sobrestamento dos processos em todo o país, versando sobre "validade 

da transferência ao consumidor da obrigação de pagar a comissão de 

corretagem nas promessas de compra e venda celebradas no âmbito do 

programa 'Minha Casa, Minha Vida”.

 Ante o exposto, em face à concessão da mencionada decisão, 

SUSPENDO O TRÂMITE DESTE PROCESSO até o julgamento final, pelo 

Superior Tribunal de Justiça, do Resp. n° 1.602.042 – RS, na modalidade 

de recurso repetitivo, devendo este feito, neste interim, permanecer 

ARQUIVADO.

Após o julgamento do referido recurso, este processo poderá ser 

desarquivado, a pedido da parte, e terá seu prosseguimento normal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 809273 Nr: 15747-30.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTORAZZO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - HERTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS - OAB:12.701-B/MT, MARIA LEOPOLDINA CURVO DE 

CAMPOS CARDOSO - OAB:6.852/MT, RAIMUNDO ARTUR - 

OAB:47.912/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO JUVENIZ DOS 

SANTOS JÚNIOR - OAB:160.493 SP

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC/2015 JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a Ré 

ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor a título de 

reembolso de entrega de veículos (pedido “b”), acrescidos de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (16/08/12) 

(Súmula 54 STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

efetivo prejuízo (16/08/12) (Súmula 43 do STJ).Considerando que a parte 

autora teve a maior parte dos seus pedidos julgados improcedentes, 

CONDENO as partes ao pagamento proporcional das custas, sendo 30% 

(trinta por cento) de responsabilidade do Réu e 70% (setenta por cento) 

de responsabilidade do Autor.Quanto aos honorários advocatícios, fixo-os 

no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §1 e 2º, do CPC/2015, devendo cada uma das partes 

arcar com os honorários da parte contrária.Transitada em julgado e não 

havendo requer imento de cumpr imento  de  sentença, 

arquive-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 891248 Nr: 24036-15.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MACEDO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA DE LOURDES FERNANDES 

GUIMARÃES, ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H CUBITZA - 

OAB:10742/MT, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410, RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410/MT, THIAGO SILVEIRA - OAB:12963/MT

 Cuida-se de Ação Reivindicatória de parte de imóvel urbano ajuizada por 

Regina Macedo Gonçalves em face de Paula de Lourdes Fernandes 

Guimarães e Romulo César Miranda Guimarães.

Verifico que a parte embargante apesar de devidamente intimada para 

recolher as custas processuais, deixou transcorrer o prazo in albis, 

consoante certidão de fls. 249.

Preleciona o artigo 290 do Código de Processo Civil que em caso de não 

ser cumprida a diligência, será cancelada a distribuição do feito.

Assim, denota-se que faltou à ação um dos pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo, sendo a extinção medida 

que se impõe.

Posto isso, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolver o mérito, nos 

termos do artigo 485, V, do CPC, determinando a baixa na distribuição com 

fulcro no art. 290 do mesmo estatuto processual.

Fica desde já autorizado o desentranhamento dos documentos que 

instruíram o feito e sua restituição às partes, mediante recibo nos autos.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma 

do artigo 85, §8º, do CPC/2015.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 864737 Nr: 5414-82.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARÍTIMA SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA TORNADO LTDA - ME, 

JORGE AMÉLIO MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/O

 Manifeste-se a parte autora acerca do prosseguimento do feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 719030 Nr: 14747-63.2011.811.0041

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P 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 MARTINS NICOLAU, OLGA APARECIDA 

SAMPAIO NICOLAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO NICODEMOS GASPAROTTO, ELIZETE 

HERMÍNIA GASPAROTO, LUIZ MASCHIO

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

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISANDIR OLIVEIRA DE 

RESENDE - OAB:3653, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:1.938-A, 

RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:7222B

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida Paulo Nicodemos 
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Gasparotto, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para apresentar alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 792350 Nr: 46446-38.2012.811.0041

 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: VIVIANE CURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS BRASIL S/A, KIRTON 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA ROSA MANZANO - 

OAB:15808/MT, BRUNO MEDEIROS RACHID JORGE - OAB:15.936/MT, 

FABIANA CURI - OAB:5.038/MT, GABRIELA C. TORTOLA - OAB:15.945, 

YANÁ GOMES CERQUEIRA - OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:17846/A

 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. 431/443, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1051122 Nr: 46974-67.2015.811.0041

 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: FLAVIANE MACIEL CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 71/73, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 928939 Nr: 48688-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELINE ZANCHET MIOTTO CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, DEIVISON 

VINÍCIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, JOAO BATISTA 

FERREIRA - OAB:10962/B, JULIANO MARTIM ROCHA - OAB:25.333, 

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - OAB:7.381/MT, LUIZ 

CARLOS CACERES - OAB:26822-B/PR, MARCELO SALVI - OAB:40.989, 

NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO 

- OAB:3.928/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 220/226, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 96270 Nr: 4649-73.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO ED. ALBERT EINSTEIN COL. E CURSO MASTER 

S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT, THAISA CRISTINA L. SILVA PENHA - OAB:9187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 329, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1277881 Nr: 1169-86.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCEANIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIO FRARES, HÉRCULES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:7172/MT, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1012665 Nr: 28651-14.2015.811.0041

 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: MARIA APARECIDA ALMEIDA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

RENAULT DO BRASIL S/A, DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE 

ARAÚJO - OAB:12247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9.566/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552/MT

 Intimo o advogado Dr. Luiz Algemiro Marques de Araujo para devolver os 

presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do Código 

de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): 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

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerente, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para providenciar o pagamento da guia para expedição da 

certidão requerida, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 791967 Nr: 46055-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEIDAN PARTICIPAÇÃOES E ADMINISTRAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:11.652/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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) 
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advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida de fls. 260/286, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 775855 Nr: 29124-05.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

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

OAB:9235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738 OAB/SP, PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - OAB:7585, 

PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP, RICARDO BATISTA 

BLASI - OAB:12249/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a denunciada Companhia Mutual de 

Seguros, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para 

apresentar as alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 811202 Nr: 17693-37.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

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

OAB:9.235/MT, VITOR ALMEIDA SILVA - OAB:14252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738 OAB/SP, BRUNO SILVA NAVEGA - OAB:118948, PEDRO 

MOACYR PINTO JUNIOR - OAB:7.585/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, RICARDO BATISTA BLASI - OAB:12249

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a denunciada Companhia Mutual de 

Seguros, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para 

apresentar as alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 779562 Nr: 33037-92.2012.811.0041

 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: JULIANA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY REGINA SOUZA E SILVA - 

OAB:16963/0, LEILA MARIA DE ALMEIDA - OAB:9.235/MT, VITOR 

ALMEIDA SILVA - OAB:14252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738 OAB/SP, PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - OAB:7585, 

PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP, RICARDO BATISTA 

BLASI - OAB:12249/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a denunciada Companhia Mutual de 

Seguros, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para 

apresentar as alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 735984 Nr: 32380-87.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSE BERNARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT, TELMA FERNANDES DA SILVA - OAB:10589

 Defiro o pedido de fls. 161/163 e procedo à consulta INFOJUD 

tao-somente em relação às 05 (cinco) últimas DIRPF, as quais restaram 

infrutíferas conforme documentos em anexo.

Manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze)dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 828776 Nr: 34622-48.2013.811.0041

 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: DARLISON ELIEZER DO CARMO DENIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos 

Materiais proposta por DARLISON ELIEZER DO CARMO DENIZ em face de 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL E BANCO DO BRASIL 

S/A.

 Para tanto, aduz o requerente que contratou um Seguro de Vida junto a 

primeira requerida em 03/02/2012, consubstanciada na apólice nº 

000012114, com capital contratado de R$325.000,00 (trezentos e vinte e 

cinco mil reais) para o caso de invalidez permanente e morte.

 Relata que 17/07/2012 foi vítima de um acidente de trânsito, juntamente 

com sua esposa e filhas, na Rodovia MT-060, quando se deslocava para a 

cidade de Poconé. Argumenta que o veículo que conduzia ( modelo FOX, 

placa HDX-7348) foi abalroado frontalmente pelo veículo GM/BLAZER, 

placa JYP 9298 conduzido por Ivan Luis Arruda, embriagado. Verbera que 

sofreu diversas lesões na perna esquerda, como fratura do fêmur, tíbia, 

dentre outros, o que o deixou permanentemente inválido na porcentagem 

de 70%.

 Assim, em janeiro de 2013 acionou o seguro e registrou o sinistro, mas a 

primeira ré negou a cobertura, sob o argumento de que o seguro foi 

cancelado diante do inadimplemento do autor. Discorre sobre a 

responsabilidade do Banco do Brasil pelo pagamento, já que o pagamento 

estava em débito automático.

 Pugna assim pela condenação da ré Companhia de Seguros Aliança do 

Brasil ao pagamento do seguro fixado na apólice e alternativamente seja o 

Banco do Brasil condenado ao pagamento.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/227.

A parte requerida Companhia de Seguros Aliança do Brasil apresentou 

contestação às fls. 230/244, acompanhada dos documentos de fls. 

245/285, alegando a prejudicial de prescrição. No mérito, alega a 

inexistência de obrigação de indenizar face a ausência de comprovação 

da invalidez funcional permanente. Pugna pela improcedência da ação.

 O segundo réu, Banco do Brasil S/A, ofertou a contestação às fls. 

286/292, junto com os documentos de fls. 293/305, suscitando a preliminar 

de extinção por perda do objeto, ante ao pagamento da indenização na via 

administrativa. Na matéria de fundo, defendeu a ausência de obrigação de 

indenizar e propugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

 Impugnação à contestação às fls. 307/310.

 Decisão de saneamento e organização do processo proferida às fls. 

322/326, oportunidade em que foi deferida da produção de prova pericial.

A perícia foi realizada às fls. 386/392.

As manifestações a respeito do laudo foram apresentadas às fls. 398 e 

fls. 401/402.

O Banco do Brasil pugnou pela sua exclusão do polo passivo.

 Aberta a audiência de instrução, as partes se manifestaram pelo 

desinteresse na produção de prova oral ( fl. 423).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

De início, passo a análise das preliminares suscitadas.

 I – Da extinção do processo pela perda do objeto.

 Nesse ponto, o Banco do Brasil alega que falece de interesse de agir da 

parte autora, posto que houve o pagamento da indenização, na quantia de 
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R$ 177.171,12 ( cento e setenta e sete mil e cento e setenta e um reais e 

doze centavos), pela via administrativa em 24/12/2013.

 A presente demanda foi protocolada em 16/08/2013 e o pagamento 

realizado em 24/12/2013 (fl. 293). Logo, quando do ajuizamento da ação, 

subsistia a pretensão resistida. Ainda, analisando a peça vestibular, 

constata-se que o reclamante pretende ao pagamento do seguro por 

invalidez, na proporção de 70% de debilidade do membro afetado, razão 

pela qual persiste o interesse agir no tocante ao pagamento da 

complementação do seguro.

Ante o exposto, AFASTO a preliminar aventada.

II– Da prescrição.

 No tocante à prejudicial de mérito, prescrição, o art. 206, § 1º, inc. II, 

alínea b do CC, dispõe:

 Art. 206. Prescreve: § 1o Em um ano: [...] II - a pretensão do segurado 

contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo: [...] b) 

quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão.

Por outro lado, é consabido que o prazo prescricional tem início a partir da 

ciência inequívoca da incapacidade laboral do segurado, conforme a 

Súmula 278 do STJ. Vejamos:

 Súmula 278. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da 

incapacidade laboral.

 No caso dos autos, observa-se que o requerente somente tomou ciência 

da sua incapacidade no momento em que foi emitido um atestado médico, 

confeccionado pelo Dr. Munil da Silva Taques em 13/05/2013 ( fl. 114), que 

atestou sua a invalidez permanente parcial incompleta. A partir dessa 

data, teve início, portanto, a contagem do prazo prescricional.

 Antes disso, ainda foi elaborado um laudo pericial pela Secretaria de 

Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso que concluiu, em 24/08/2012, 

que as lesões resultaram na incapacidade do autor para as ocupações 

habituais por mais de 30 ( trinta) dias ( fl.105), necessitando realizar um 

exame complementar em 90 ( noventa) dias, ou seja, ainda não havia a 

conclusão de incapacidade permanente.

 A propósito, também convém destacar o entendimento sumulado pelo 

Superior Tribunal de Justiça:

 Súmula 229. O pedido de pagamento de indenização à seguradora 

suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da 

decisão.

 Vale ponderar que, consoante o entendimento esposado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, muito embora o pleito administrativo acarrete a 

suspensão do prazo prescricional, necessário que ele seja formulado à 

seguradora no interregno de 1 (um) ano, contado da data da ciência 

inequívoca da invalidez, situação que se verificou no caso em análise.

 Isso porque, o aviso de sinistro é datado de dezembro de 2012 e a 

negativa é de janeiro de 2013 ( fl.116).

 Nesse sentido, colho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO 

INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. PEDIDO 

ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO ATÉ RESPOSTA DA 

SEGURADORA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DA 

CONTAGEM DO PRAZO. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. O prazo 

prescricional para o segurado ajuizar ação contra a seguradora buscando 

pagamento de indenização por invalidez é de um ano e começa a fluir na 

data em que o segurado tem conhecimento inequívoco da invalidez 

(Súmulas 101 e 278/STJ), ficando suspenso entre eventual comunicação 

da invalidez à seguradora e a data da ciência do segurado da recusa do 

pagamento da indenização. 2. O pedido de pagamento de indenização à 

seguradora apenas suspende o prazo de prescrição até que o segurado 

tenha ciência da decisão que recusa a cobertura (Súmula 229/STJ). 3. No 

caso dos autos, o Tribunal a quo consignou que a ciência efetiva da 

incapacidade deu-se na data de 04/02/2009 e a seguradora foi notificada 

em 1º/04/2009, quando operou-se a suspensão da contagem do prazo 

prescricional, voltando a correr quando da negativa do pedido de 

indenização, que ocorreu no dia 15/04/2009. Assim, tendo sido a ação 

ajuizada em 03/03/2011, é patente que a prescrição já se havia 

consumado. 4. Pedido de reconsideração apresentado na via 

administrativa não tem o condão de suspender a contagem do prazo 

prescricional.5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no 

AREsp 338.354/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado 

em 02/02/2017, DJe 13/02/2017)

Portanto, AFASTO a prejudicial levantada.

 No que tange ao pedido de exclusão do Banco do Brasil do polo passivo, 

como se trata de pedido alternativo, a questão será analisada em momento 

oportuno, mais precisamente na matéria de fundo.

 Inexistindo outras preliminares pendentes de análise, passo ao exame do 

mérito.

Inicialmente, constato que a relação existente entre as partes é de 

consumo, devendo incidir as previsões do Estatuto Consumerista.

O imbróglio instalado nos autos se deve ao fato de que o autor alega 

sofrer incapacidade parcial e permanente, fazendo jus a complementação 

da indenização da apólice contratada. Por outro lado, as rés se recusam a 

reconhecer a incapacidade e efetuar o pagamento.

Pois bem.

Do cotejo do conjunto probatório produzido nos autos, tenho que inexiste 

razão ao autor.

 Como é sabido, o contrato de seguro tem como escopo garantir o 

pagamento de indenização na hipótese de ocorrer evento danoso com o 

bem segurado.

A seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização 

devida no lapso de tempo estipulado, bem como tem o dever de guardar 

consigo a boa-fé durante e depois da contratação, consoante previsão do 

art. 422 da legislação civil.

No caso em espeque, restou evidenciada a relação contratual entabulada 

entre o autor e a requerida Companhia de Seguros Aliança do Brasil , 

consoante certificado individual de fls. 117, proposta de adesão encartada 

à fl. 117 e apólice do seguro de fls. 118/164.

O referido contrato de seguro (fl. 117) prevê a cobertura de invalidez 

permanente Total ou Parcial por Acidente – IPA até 100% da Garantia 

Básica, no montante de até R$ 325.000,00 ( trezentos e vinte e cinco mil 

reais), estabelecendo também porcentagens de pagamento de acordo com 

a incapacidade constatada, conforme se vê às fls. 131-v/132.

A respeito da invalidez que acomete o autor, o laudo pericial concluiu pela 

incapacidade parcial permanente ( fl. 390):

“Diante dos elementos apresentados e o exame físico pericial, é possível 

afirmar que o periciado apresenta invalidez funcional permanente parcial 

incompleta do membro inferior esquerdo em 75% de 70%, totalizando 

52,5% de acordo com a tabela SUSEP(...)

Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o 

traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado. O periciado 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

esquerdo de intensa repercussão avaliada em 52,5% (..). ”.

Desta feita resta incontestável o dever de indenizar. Passo à análise do 

quantum devido.

 O autor impugnou o laudo sob a alegação de que sua incapacidade é de 

70% e não 52,5%. Todavia, o laudo judicial coligido nos autos 

apresenta-se bem elucidativo quanto aos pontos técnicos de interesse à 

solução da causa, contendo dados pormenorizados sobre o trauma do 

requerente.

 Soma-se ao fato, que laudo pericial está dotado de presunção de 

veracidade, razão pela qual somente será substituído por outros laudos 

técnicos extrajudiciais, quando apresentadas provas suficientes que 

afastem a presunção de veracidade e legalidade das quais o mesmo é 

dotado, o que não é o caso dos autos.

 Aliás, as colocações do autor não foram capazes de desprestigiar as 

conclusões do laudo médico, tendo em vista que o mesmo está em 

consonância com os outros laudos particulares apresentados pelo próprio 

requerente.

Assim, dando continuidade na apuração do valor devido, como a garantia 

total é de R$ 325.000,00 ( trezentos e vinte e cinco mil), aplicando a 

porcentagem de 52,5% ( percentual da invalidez) sobre o integral, resulta 

na quantia de R$ 170.625,00 ( cento e setenta mil e seiscentos e vinte e 

cinco reais).

 Esse é valor devido ao autor a título de indenização. Ocorre que, 

conforme frisado, o requerente já recebeu o montante de R$ 177.171,12 ( 

cento e setenta e sete mil e cento e setenta e um reais e doze centavos) 

na seara administrativa, conforme comprovante de pagamento de fl. 293. 

Fato, inclusive, não contestado pelo autor.

 Dessarte, em que pese a constatação do dever de indenizar, não 

comporta guarida o pedido de complementação do pagamento do seguro, 

posto que integralmente quitado pelas vias administrativas.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

 Entendo que no casso ocorreu a sucumbência recíproca, considerando 
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que quando do ajuizamento da ação havia a pretensão resistida por parte 

da seguradora, sendo ela, a priori, quem deu causa a ação. Logo, 

condeno as partes requeridas ao pagamento pro rata das custas 

processuais.

Quanto aos honorários advocatícios, fixo-os em R$2.000,00 (dois mil 

reais), nos termos do artigo 85, §8o do CPC, devendo cada uma das 

partes arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte 

contrária.

 Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

 Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021408-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA APARECIDA BRAGA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021408-94.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LETICIA APARECIDA BRAGA DA SILVA RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Letícia 

Aparecida Braga da Silva contra Iuni Educacional S/A. A autora afirma ser 

acadêmica do curso de medicina junto à instituição ré, com financiamento 

de 100% pelo Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior 

(FIES), desde 2015. Conta que efetuou o ultimo aditivo, correspondente ao 

primeiro semestre de 2018, contudo, foi surpreendida com a cobrança de 

R$4.599,99 (quatro mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e 

nove centavos), referente a duas mensalidades em aberto. Assim, pleiteia 

a concessão de tutela de urgência para que a parte ré suspenda 

imediatamente toda e qualquer cobrança do valor da mensalidade, além do 

valor já garantido pelo FIES e se abstenha de incluir o nome da autora no 

cadastro de inadimplentes e de criar qualquer embaraço ou óbice à autora 

para a realização das atividades acadêmicas. DECIDO. No que dispõe o 

art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. Em 

análise aos autos, verifico que a pretensão em sede liminar merece 

prosperar. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito deduzido, 

notadamente por não verificar o motivo da existência dos débitos 

constantes no documento de Id. 14201203, ante a existência do contrato 

de financiamento e aditamentos (Id. 14201190, 14201200 e 14201213) O 

perigo de dano exsurge da possibilidade de suspender o serviço 

essencial da parte reclamante e de ser constrangida a efetuar um 

pagamento supostamente indevido. Por fim, não vislumbro na antecipação 

do provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto 

sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos 

do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo 

revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. 

Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO em parte os pedidos liminares, determinando que a requerida: a) 

SE ABSTENHA de cobrar e inserir o nome da parte reclamante nos 

cadastros de inadimplentes referente aos débitos aqui discutidos, no valor 

de R$ 4.599,99 (quatro mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e 

nove centavos), bem como futuros débitos relacionados ao valor da 

mensalidade, além do valor já garantido pelo FIES, até ulterior deliberação; 

b) SE ABSTENHA de aplicar sanções pedagógicas ou administrativas à 

requerente, relativas ao uso das dependências da Instituição e realização 

de provas. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da 

parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. 

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 24/09/2018, às 09h30 – Sala: Conciliação 06, 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, 23 de julho de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011982-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENER MONTEIRO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO OAB - MT0009246A 

(ADVOGADO)

VIVIANE CRISTINE CALDAS OAB - MT0009826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COLOIADO EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

RAFAEL LUIZ BREDT EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011982-58.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DENER MONTEIRO - EPP EXECUTADO: COLOIADO EMPREENDIMENTOS 

LTDA - EPP, RAFAEL LUIZ BREDT EIRELI - EPP Cuida-se de pedido de 

reconsideração formulado pelo autor DENER MONTEIRO EPP visando à 

concessão do pedido de tutela antecipada para compelindo o executado a 

devolver os containers objeto do contrato de compra e venda firmado com 

o exequente, até o valor da presente execução. Pois bem. Em uma análise 

mais acurada dos autos, verifico que a pretensão em sede liminar merece 

prosperar. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito deduzido, 

notadamente pelo fato de que os documentos encartados junto a inicial 

dão suporte às suas alegações. Verifica-se que a cláusula 5ª, do contrato 

assinado entre as partes (Id. 13041411) estabelece que em caso de 

inadimplência, o vendedor poderá proceder à imediata retirada dos 

módulos, com a sua devida reintegração de posse. Em seu pedido de 

reconsideração o autor esclarece que a dívida avaliada em R$ 137.811,73 

(cento e trinta e sete mil oito centos e onze reais e setenta e três 

centavos), equivale a 17 (dezessete) containers de 20 pés, adquiridos 
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contratualmente por R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) cada e 02 

containers de 40 pés, adquiridos por R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos 

reais). Também restou demonstrou por meio das imagens de Id. 14396582, 

14396572, 14396549, 14396532, 14396508, 14396301, 14396279 e 

14396153 que o requerido está de desfazendo dos bens, o que coloca em 

risco a presente execução. Desta forma, entendo que também restou 

configurado o perigo de dano. Por fim, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 

296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Ante o exposto, 

com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido liminar, e determino 

que sejam avaliados e arrestados 17 (dezessete) containers de 20 pés e 

02 containers de 40 pés para a satisfação do débito de R$137.811,73 

(cento e trinta e sete mil oitocentos e onze reais e setenta e três 

centavos). Fica a parte autora nomeada como fiel depositária dos bens, 

mediante termo de compromisso a ser tomado no momento do cumprimento 

da medida liminar. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1021236-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR LOURENCO POZZOBON (REQUERENTE)

LUCIANO AUGUSTO POZZOBON (REQUERENTE)

MARIO ANTONIO POZZOBON JUNIOR (REQUERENTE)

LEONARDO RAFAEL POZZOBON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA ROBERTA POZZOBON OAB - MT25152/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (INTERESSADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021236-55.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIO ANTONIO POZZOBON JUNIOR, FERNANDO CESAR 

LOURENCO POZZOBON, LEONARDO RAFAEL POZZOBON, LUCIANO 

AUGUSTO POZZOBON INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S.A Mário 

Antônio Pozzobon Júnior, Fernando César Lourenço Pozzobon Leonardo 

Rafael Pozzobon e Luciano Augusto Pozzobon, já qualificados, ajuizaram 

a ação objetivando obter Alvará Judicial que lhe autorize a retirada do 

importe de R$518,53 (quinhentos e dezoito reais e cinquenta e três 

centavos) aplicados em conta corrente nº. 25725-7, Agência nº. 2764-2, 

BANCO DO BRASIL, em nome de Solange Maria Lourenço Pozzobon. Para 

tanto, os requerentes aduzem que são os únicos da falecida Solange 

Maria Lourenço Pozzobon, que veio a óbito em 02/02/2017. Informaram 

que após o falecimento procederam à lavratura de Escritura Pública de 

Inventário Extrajudicial, realizando a partilha de um imóvel e um automóvel. 

Contudo, após a lavratura da escritura pública, verificaram a existência de 

um saldo bancário residual. Assim, requerem a liberação de tal montante. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretendem os requerentes na 

condição de herdeiros dos bens deixados por Solange Maria Lourenço 

Pozzobon, a concessão de alvará judicial para a liberação dos valores 

que se encontram depositados na conta corrente existente em nome do de 

cujus. Analisando detidamente os autos, verifico por meio da Escritura 

Pública de Inventário e Partilha (Id. 14180273) que o Sr. Mario Antônio 

Pozzobon Júnior figura como viúvo meeiro e que os demais requeridos 

são todos filhos do casal. No caso, é possível constatar que a partilha dos 

bens já foi realizada, sem, contudo, levar em consideração o valor 

depositado em conta da Sra. Solange. Logo, os requerentes detêm o 

direito de levantar tal quantia, diante da condição de herdeiros. Neste 

sentido destacam-se os seguintes julgados: ALVARÁ JUDICIAL. 

LEVANTAMENTO DE VALOR. COTAS SOCIAIS. Possível levantamento de 

valor, via expedição de alvará judicial, quando já realizado inventário 

extrajudicial tendo por objeto demais bens do espólio. Desnecessária 

realização de sobrepartilha em face da inexistência de outros bens 

imóveis a serem partilhados. Apelação provida, de plano. (Apelação Cível 

n.º 70040259731 – Sétima Câmara Cível do TJRGS) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE 

VALORES. EXISTÊNCIA DE BENS. DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE 

INVENTÁRIO JUDICIAL. O pedido de expedição de alvará, em peça 

autônoma, só tem cabimento quando o de cujus não deixou bens a 

partilhar. Existindo bens a partilhar, a abertura do inventário impõe-se 

como providência obrigatória. Agravo desprovido, de plano. (Agravo de 

Instrumento Nº 70036199834, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 13/05/2010) APELAÇÃO 

CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES EM 

CONTA BANCÁRIA EXISTENTE EM NOME DO DE CUJUS. Embora o 

entendimento já diversas vezes veiculado por esta Câmara referindo a 

necessidade de abertura de inventário para expedição de alvará quando 

existem outros bens a inventariar, no caso concreto, é de ser flexibilizada 

a regra. DERAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 

70033667445, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 28/01/2010) Ante o exposto, 

considerando a documentação apresentada, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, determinando a expedição do Alvará para levantamento de 

R$518,53 (quinhentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos) junto 

ao Banco do Brasil, conta corrente nº. 25725-7, Agência nº. 2764-2, em 

nome do “de cujus” Solange Maria Lourenço Pozzobon. Considerando que 

o valor é de pequena monta, concedo a gratuidade da justiça. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de costumes. P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de julho 

de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027433-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI FRANCISCO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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: 1027433-60.2017.8.11.0041. AUTOR: AMAURI 

FRANCISCO DE ARRUDA 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. 13466813. 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: 1027676-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON LOBO MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/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: 1027676-04.2017.8.11.0041. AUTOR: EDILSON LOBO 

MOREIRA 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. 13084676. 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 
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Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013243-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR APARECIDO DA COSTA (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1013243-92.2017.8.11.0041. AUTOR: VALDENIR 

APARECIDO DA COSTA 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. 13130592. 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: 1022110-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-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: 1022110-74.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: MARCOS 

ANTONIO 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. 13672339. 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: 1007716-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLEN CAROLINE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007716-28.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: WELLEN CAROLINE SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Wellen Caroline 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 29/11/2017, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. 

Designada audiência com vistas à conciliação, esta restou infrutífera, 

conforme termo de ID 13348548. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, da falta de 

interesse de agir, comprovante de residência em nome de terceiros e da 

ausência de documentos. 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. Contudo, se opôs a 

requerida sob o argumento de que o laudo precisaria de complemento. 

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 29/11/2017. Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já 

foi produzido laudo médico de ID 13348548, 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 12426532. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura de fl. 21, de maneira que o formalismo requerido de 

declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residênciarnão 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 
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inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Por tais argumentos, afasto 

a preliminar suscitada. IV – Da ausência de documentos Alega a ré que a 

petição inicial está incompleta, pois não foram alocados a ela os dados do 

veiculo comprobatórios das alegações. Sobre o tema, o art. 7º da Lei 

6194/74 aduz que a indenização por veículo não identificado, será paga 

nos mesmos valores condições e prazos. Rejeito a preliminar mencionada. 

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 29/11/2017. 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 12426520), bem como laudo pericial (ID 

13348548). 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 29/11/2017, 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 13348548, foi conclusivo em afirmar 

que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior direito com repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco 

por cento) de 50% (cinquenta por cento), calculada em 37.5% (trinta e 

sete ponto cinco por cento). Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda permanente da mobilidade 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 75% (setenta 

e cinco 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$ 5.062,50 (cinco mil 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$ 5.062,50 (cinco mil 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 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 

29/11/2017 (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, 26 de 

julho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009124-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MARQUES 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:

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: 1009124-54.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JULIANO MARQUES DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Juliano Marques 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 07/01/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 13894197. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência 

de pedido administrativo, laudo pericial do IML e boletim de ocorrência. 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 07/01/2017. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 13894197, 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 

12613702. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III - Da 

ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 
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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. IV – Carência de Ação - Da 

ausência do Boletim de Ocorrência No que tange à preliminar arguida 

referente a ausência de boletim de ocorrência a fim de demonstrar nexo 

de causalidade, verifico que não merece prosperar haja vista a ficha de 

atendimento médico, que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de Ocorrência, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, afasto a 

preliminar supra. 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 07/01/2017. 

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 12613668), bem como laudo pericial (ID 13894197). 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 07/01/2017, 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 13894197, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro superior direito com repercussão avaliada 

em 50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 

35% (trinta e cinco por cento). Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda permanente da mobilidade de um 

dos membros superiores, 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$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco 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$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

resulta a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 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$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte 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 07/01/2017 

(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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021365-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE PINHEIRO DOS SANTOS (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: 1021365-94.2017.8.11.0041. AUTOR: 

LUCAS HENRIQUE PINHEIRO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Lucas Henrique Pinheiro dos Santos, 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 04/05/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 12393740. 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 04/05/2017. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

12393740, 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 
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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 8795860. 

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 04/05/2017. 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 9497251), bem como laudo 

pericial (ID 12393740). 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 04/05/2017, 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 12393740, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior direito com repercussão avaliada em 

25% (vinte e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 

17.50% (dezessete ponto cinquenta por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos membros inferiores, 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$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 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 (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, 27 de julho 

de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016796-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO PAULINO DE SOUZA (AUTOR)
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016796-84.2016.8.11.0041. AUTOR: 

MARIO PAULINO DE SOUZA RÉU: BRADESCO SEGUROS S/A Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Mario Paulino de 

Souza, em face de Bradesco Seguros s/a, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento do montante de R$ 20.426,59 

(vinte mil e quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove 

centavos). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente 

de trânsito ocorrido em 04/05/2011, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada audiência com 

vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo de ID 9181238. 

A parte requerida apresentou contestação, consoante ID 9480714, 

arguindo as preliminares de ausência de requerimento administrativo. No 

mérito alega a ausência de comprovação da invalidez, do nexo causal e 

prescrição. 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. A perícia judicial foi colacionada ao ID 12312071. 

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 e DAMS, sob o argumento de que sofreu um acidente de 

trânsito na data de 04/05/2011. Verifico que em sede da Audiência de 

Conciliação, foi produzido laudo médico de ID 9181238, e que as partes 

pugnaram por nova realização de perícia. Como já exposto no relatório, a 

requerida apresentou contestação alegando a ocorrência de prescrição, 

passo a sua análise. Alega a parte ré que o acidente ocorreu em 

04/05/2011 e a ação somente foi ajuizada em 07/10/2016, portanto, após o 

prazo prescricional. Sobre a matéria em questão, o art. 206, §3°, IX, do 

Código Civil, estabelece que prescreve em 03 anos a pretensão do 

beneficiário contra o segurador, no caso de seguro de responsabilidade 

civil obrigatório. A contagem do prazo prescricional não se dá na data do 

acidente ou na data do julgamento administrativo, mas tem início quando o 

lesado tem conhecimento inequívoco de sua incapacidade, o que, via de 

regra, ocorre com a elaboração do laudo pericial. A propósito, eis o teor 

do verbete sumular 278 do STJ: STJ Súmula nº. 278: O termo inicial do 

prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado 

teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. No caso dos autos, o 

autor apresentou laudos médicos datados de 18/10/2011 e 06/03/2012. 

Aliás, eis o teor do primeiro laudo pericial de ID 3031542: “Concluem os 

peritos que o Sr. Mario Paulino de Souza sofreu lesões corporais geradas 

por ação contundente. VII – Respostas aos quesitos oficiais: 01) – Sim. 

02) – Ação contundente. 03) Sim, incapacidade para as atividades 

habituais por mais de 30 dias. 04) Aguardando exame complementar.” Por 

consequência, o laudo pericial complementar de ID 3031547 concluiu: “Os 

vestígios de lesão causados por ação contundente provocando 

incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias e uma 

sequela de limitação dos movimentos de flexão do joelho direito. VII – 

Respostas aos quesitos oficiais: 01) – Sim. Incapacidade para as 

ocupações habituais por mais de 30 dias e sim para debilidade permanente 

do joelho direito. 02) – Não.” Assim, verifico que o autor teve a ciência 

inequívoca de sua incapacidade em 06/03/2012, portanto o prazo 

prescricional encerrou-se em 06/03/2015. Tendo em vista que o autor 

somente ingressou com a ação em 07/10/2016, acolho a preliminar 

suscitada pela parte ré. Ante o exposto, com o fulcro no art. 487, inciso II 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito com 

Resolução de Mérito. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de 

justiça em seu favor, 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, arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 27 de Julho de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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LUCIENE ALVES MIRANDA (AUTOR)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1032287-97.2017.8.11.0041. AUTOR: LUCIENE ALVES 

MIRANDA 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. 13271746. 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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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: 1017816-13.2016.8.11.0041. AUTOR: FRANCISCO 

ANDRADE DA SILVA JUNIOR 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. 12846198. 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: 1018254-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE OLIVEIRA MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1018254-05.2017.8.11.0041. AUTOR: MARCOS DE 

OLIVEIRA MELO 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. 13107266. 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: 1002010-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO NASCIMENTO RAMOS (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: 1002010-98.2017.8.11.0041. AUTOR: PAULINO 

NASCIMENTO RAMOS 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. 13092666. 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: 1018259-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DJAIR DE SOUZA MOURA (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:

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: 1018259-27.2017.8.11.0041. AUTOR: DJAIR DE 

SOUZA MOURA 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. 13093573. 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: 1021555-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ TELES DE MENEZES (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: 1021555-57.2017.8.11.0041. AUTOR: LUIZ TELES DE 

MENEZES 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. 13190023. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025723-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HADIME VASCONCELOS YAMASSAKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1025723-05.2017.8.11.0041. AUTOR: DANIEL HADIME 

VASCONCELOS YAMASSAKI 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. 13246075. 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: 1031660-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDSON ADRIANO BUZZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1031660-93.2017.8.11.0041. AUTOR: CLEDSON 

ADRIANO BUZZO 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. 13246291. 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: 1016725-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WITOR HUGO DANTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1016725-48.2017.8.11.0041. AUTOR: WITOR HUGO 

DANTAS 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. 13246316. 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: 1013918-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DE PROENCA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1013918-55.2017.8.11.0041. AUTOR: RONALDO DE 

PROENCA 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. 13062403. 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: 1001154-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO OAB - MT0017370A (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: 1001154-37.2017.8.11.0041. AUTOR: ROSALINA 

NUNES 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. 13221921. 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: 1015885-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEVAN DOS SANTOS VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (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: 1015885-72.2016.8.11.0041. AUTOR: CLAUDEVAN 

DOS SANTOS VIEIRA RÉU: ITAU SEGUROS 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. 13305510. 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: 1015381-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BONIFACIO PRACHEDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1015381-32.2017.8.11.0041. AUTOR: JOAO 

BONIFACIO PRACHEDES RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS 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. 13330874. 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: 1025589-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-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: 1025589-75.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: LEONILDO 

GONCALVES 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. 13321139. 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: 1005206-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAR GONCALVES SILVA (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:

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: 1005206-76.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: ISMAR 

GONCALVES 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. 1328552. 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: 1029261-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DOS SANTOS NUNES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1029261-91.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

DOMINGOS DOS SANTOS NUNES FILHO REQUERIDO: 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. 13717677. 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: 1024804-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE SOUZA SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1024804-16.2017.8.11.0041. AUTOR: JOAO BATISTA 

DE SOUZA SOBRINHO 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. 13291375. 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: 1033466-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LENIZE DIAS DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1033466-66.2017.8.11.0041. AUTOR: LENIZE DIAS DE 

MIRANDA 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. 13233909. 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-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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022520-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAJIULLAH KAFFASHI - FOTO - ME (REQUERIDO)

VAJIULLAH KAFFASHI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022520-98.2018.8.11.0041 Vistos e etc. 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 

procuração, documento exigido 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, 24 de julho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016102-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN FRANCESCO SILVA MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT0005652A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016102-47.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do art. 321, parágrafo único do NCPC, intime-se a autora para, no 

prazo de 15 dias, adequar sua inicial à nova sistemática processual em 

vigor e esclarecer os fatos, devendo a autora relatar como ocorreu o 

acidente, qual o tipo e o local da fratura, sob pena de indeferimento 

(artigos 319, 320, 321, parágrafo único, NCPC). Faz-se necessário o autor 

apresentar o e-mail das partes, nos termos do art. 319, inciso II, do CPC., 

bem como seu interesse ou não na audiência de conciliação ou mediação. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de julho de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013578-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES VINICIUS DE MATOS MOURA OAB - MT24011/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013578-77.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O autor, 

por meio da petição de ID 14368500 informa o descumprimento da medida 

liminar deferida, não deixando claro se o corte posterior se deu por 

inadimplência das faturas que venceram no curso da ação, ou da fatura 

objeto da presente. Assim, considerando que a liminar deferida tem como 

objeto somente a fatura do mês de Janeiro/2018 no valor de R$743,41 e 

que no site da parte ré consta 03 faturas em aberto referente a unidade 

consumidora do autor, DETERMINO a intimação do autor para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, esclareça ao juízo se o corte se deu por ausência 

de pagamento de alguma fatura que não à de Janeiro/2018. Após, 

concluso para deliberação. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de julho de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764137 Nr: 16764-38.2012.811.0041

 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: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANJO DA SORTE LOTERIAS LTDA -ME, PAULO 

CESAR TEIXEIRA, TEREZINHA TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANJO DA SORTE LOTERIAS LTDA -ME, 

CNPJ: 05062970000135, Inscrição Estadual: 51.200.82.360.6, atualmente 

em local incerto e não sabido PAULO CESAR TEIXEIRA, Cpf: 47485639153, 

Rg: 536084-6, brasileiro(a), solteiro(a), empresário e atualmente em local 

incerto e não sabido TEREZINHA TEIXEIRA DA SILVA, Cpf: 79988695187, 

Rg: 209759-1, brasileiro(a), servidora pública estadual aposentada. 

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 Cobrança promovida por ALTA – 

ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING CENTER 3 AMÉRICAS, CNPJ n. 

01.278.726/0001-53, cobrando a quantia de R$ 12.534,43 (doze mil, 

quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos, referente às 

parcelas dos meses (14/09/2007 a 14/02/12), vencidas e inadimplidas 

referente ao fundo de promoção do shopping Center 3 Américas.

Despacho/Decisão: Processo n°16764-38.2012.811.0041Código : 

764137Vistos e etc.Diante das varias tentativas infrutíferas de citação das 

rés, bem como as diversas buscas de endereços já realizadas, DEFIRO 

citação destes por edital. Citem-se por edital, nos termos do art. 257 do 

Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, as rés.Citados, por 

edital, e certificado a não manifestação no prazo legal, desde já, em 

consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, nomeio 

como curador especial o Defensor Público que atua perante esta Vara.O 

art. 257, inciso II do CPC/2015 estabelece como requisito da citação por 

edital, a publicação na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser 

certificado nos autos.Na consulta n.° 20/2016 - CIA0068935-56.2016 a 

Corregedoria Geral de Justiça cientificou :“O DOF prestou informações, 

dando conta que ainda não foi disponibilizado pelo CNJ a referida 

plataforma para publicações dos editais de citações, bem como colacionou 

alguns exemplos de decisões que vêm sendo adotadas em razão da 

aludida indisponibilidade.Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a 

disponibilização dos editais na rede mundial de computadores, por meio da 

publicação no DJE (Diário de Justiça Eletrônico).”Desta forma, como ainda 

não há regulamentação por parte do CNJ, o edital deverá ser publicado no 

DJE pelo TJMT, ficando dispensada as demais formalidades do inciso II do 

art. 257 do CPC/2015.O edital de citação/intimação, com prazo de 30 dias, 

também deverá ser publicado em jornal local de ampla circulação, nos 

termos do parágrafo único do art. 257 do CPC/2015.Cumpra-se expedindo 

o necessário e com URGÊNCIA, processo incluso na META 02/2018 do 

CNJ.Expeça-se o necessário.Cuiabá, 11 de junho de 2018.ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Eduardo Vieira 

Oliveira, digitei.

Cuiabá, 26 de julho de 2018

Lygia Marinho Fontes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 395704 Nr: 30621-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEEL ROL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRUZ AZUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO CASSIUS BISCALDI - 

OAB:153343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRUZ AZUL INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA, CNPJ: 04897110000159. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma Ação de Execução de Título 

Extrajudicial, proposta em agosto de 2009, movida por STEEL ROL 

COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA em face de CRUZ AZUL IND. E COM 

LTDA, a Exequente é credora da Executada na importância de R$ 

15.469,23 (quinze mil quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e três 

centavos), representada pelos cheques n° 010039, 010040, 010041, 

010042, 010043, respectivamente datados para 05/03/2009, 05/04/2009, 

05/05/2009, 05/06/2009 e 05/074/2009, nos valores de R$ 3.095,00 (três 
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mil e noventa e cinco reais) e R$ 3.089,23 (três mil e oitenta e nove reais e 

vinte e três centavos), nominais a STEEL ROL COMÉRCIO DE 

EMBALAGENS LTDA. Requer a citação da Executada, para que no prazo 

de 03 (três) dias, satisfazer a credora, pagando o principal no importe de 

R$ 16.087,94 (dezesseis mil, oitenta e sete reais e noventa e quatro 

centavos) corrigidos através do sistema de cálculo judiciais do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo e juros legais de 1,0% ( um ponto 

percentual) ao mês, mais custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais deverão ser corrigidos até o efetivo pagamento, 

sob pena de, não o fazendo, serem penhorados tantos bens quantos 

forem necessários à satisfação do débito, nos moldes do artigo 829, §1° 

do Novo Código de Processo Civil, ou para que no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da juntada do mandado nos autos, ofereça Embargos à 

Execução como dispõe os artigos 914, §1° e 915 do Novo Código de 

Processo Civil.

 - Custas Processuais: R$ 984,76 - Valor Total: R$ 38.320,90 - Valor 

Atualizado: R$ 33.941,95 - Valor Honorários: R$ 3.394,19

Despacho/Decisão: Processo n°887/2009Código: 395704Vistos e 

etc.Diante das varias tentativas infrutíferas de citação da executada, bem 

como as buscas de endereços já realizadas, DEFIRO citação por edital. 

Citem-se por edital, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, no 

prazo de 30 (trinta) dias, as rés.Citados, por edital, e certificado a não 

manifestação no prazo legal, desde já, em consonância com o art. 72°, 

§2°, do Código de Processo Civil, nomeio como curador especial o 

Defensor Público que atua perante esta Vara.O art. 257, inciso II do 

CPC/2015 estabelece como requisito da citação por edital, a publicação na 

rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e plataforma 

de editais do CNJ, que deve ser certificado nos autos.Na consulta n.° 

20/2016 - CIA0068935-56.2016 a Corregedoria Geral de Justiça cientificou 

:“O DOF prestou informações, dando conta que ainda não foi 

disponibilizado pelo CNJ a referida plataforma para publicações dos editais 

de citações, bem como colacionou alguns exemplos de decisões que vêm 

sendo adotadas em razão da aludida indisponibilidade.Por certo, no âmbito 

do TJMT, já é feita a disponibilização dos editais na rede mundial de 

computadores, por meio da publicação no DJE (Diário de Justiça 

Eletrônico).”Desta forma, como ainda não há regulamentação por parte do 

CNJ, o edital deverá ser publicado no DJE pelo TJMT, ficando dispensada 

as demais formalidades do inciso II do art. 257 do CPC/2015.O edital de 

citação/intimação, com prazo de 30 dias, também deverá ser publicado em 

jornal local de ampla circulação, nos termos do parágrafo único do art. 257 

do CPC/2015.Expeça-se o necessário.Cuiabá, 20 de julho de 2018.ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Eduardo Vieira 

Oliveira, digitei.

Cuiabá, 26 de julho de 2018

Lygia Marinho Fontes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 901204 Nr: 30747-36.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA CORTES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDES COM VAREJISTA DE COLCHÕES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20.370, FABIANE MARTINS MENDES - OAB:19.639/MT, MARYENE 

DOS SANTOS CRISTO. - OAB:20.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDES COM VAREJISTA DE 

COLCHÕES LTDA., CNPJ: 04195965000138. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O requerente em 14.03.2014 adquiriu um conjunto box 

(cama e banho) ouro spring, efetuou o pagamento de R$ 1.407,39, pago 

uma entrada de R$ 500,00 e o resto dividido em 05 (cinco) parcelas do 

cartão de crédito de seu filho. A ré designou data de entrega para o dia 

24.03.2014, todavia, não entregou na data aprazada, realizando diversos 

contatos com a ré exigindo a imediata entrega, até porque já havia 

realizado o devido pagamento. E até hoje não foi entregue o colchão, por 

isso adquiriu um outro colchão em um concorrente. Formalizou essa 

situação por meio de uma reclamação junto ao PROCON/MT, todavia, a 

empresa não se manifestou. Por esse motivo, a requerente apresentou ao 

r. juiz, a presente demanda judicial, pugnando: Por uma indenização por 

danos materiais na ordem de R$ 1.407,39 (Hum mil, quatrocentos e sete 

reais e trinta e nove centavos) e uma indenização por danos morais na 

ordem de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescida de juros e honorários 

advocatícios.

Despacho/Decisão: Processo n° 30747-36.2014.811.0041Código: 

901204Vistos e etc.As tentativas de citação foram infrutíferas e, nesta 

data, realizei pesquisa no RENAJUD, que retornou com o mesmo endereço 

indicado na inicial, conforme anexo.A par disso, estando a ré em local 

incerto e não sabido, DEFIRO a citação desta por edital. Cite-se por edital, 

nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) 

dias, as rés.Citado, por edital, e certificado a não manifestação no prazo 

legal, desde já, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de 

Processo Civil, nomeio como curador especial o Defensor Público que atua 

perante esta Vara.O art. 257, inciso II do CPC/2015 estabelece como 

requisito da citação por edital, a publicação na rede mundial de 

computadores, no sítio do respectivo tribunal e plataforma de editais do 

CNJ, que deve ser certificado nos autos.Na consulta n.º 20/2016 - CIA 

0068935-56.2016 a Corregedoria Geral de Justiça cientificou:“O DOF 

prestou informações, dando conta que ainda não foi disponibilizado pelo 

CNJ a referida plataforma para publicações dos editais de citações, bem 

como colacionou alguns exemplos de decisões que vêm sendo adotadas 

em razão da aludida indisponibilidade.”“Por certo, no âmbito do TJMT, já é 

feita a disponibilização dos editais na rede mundial de computadores, por 

meio da publicação no DJE (Diário de Justiça Eletrônico).”Desta forma, 

como ainda não há regulamentação por parte do CNJ, o edital deverá ser 

publicado no DJE pelo TJMT, ficando dispensadas as demais formalidades 

do inciso II do art. 257 do CPC/2015.O edital de citação/intimação, com 

prazo de 30 dias, também deverá ser publicado em jornal local de ampla 

circulação, nos termos do parágrafo único do art. 257 do 

CPC/2015.Cumpra-se expedindo o necessário, com URGÊNCIA processo 

da meta 02/2018 do CNJ.Cuiabá, 22 de maio de 2018.Ana Paula da Veiga 

Carlota MirandaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Eduardo Vieira 

Oliveira, digitei.

Cuiabá, 26 de julho de 2018

Lygia Marinho Fontes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, fornecer o resumo da inicial em arquivo no formato WORD, no 
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endereço de e-mail desta 5ª Secretaria Cível: cba.5civel@tjmt.jus.br, a fim 

de possibilitar a expedição do edital de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 257626 Nr: 20280-76.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE SALZEDAS CRIVELENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORIO MUNICIPAL DO PT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE - OAB:8321-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8.015/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente pessoalmente para dar prosseguimento no feito, 

requerendo o que de direito, em cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 822759 Nr: 28907-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA

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

ALVES BOTELHO, MARCÍLIO FERREIRA KERCHE, MARIA HELENA 

GIRARDO BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU MARCELO HOFFMANN - 

OAB:16538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a exequente para se manifestar sobre o documento anexado às 

p. 64/76, em quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1101016 Nr: 10960-50.2016.811.0041

 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: CONDOMINIO VATICANO, CELIS SANTIN BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO AVALONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido da p. 72/73, uma vez que réu já foi devidamente citado, 

conforme se infere o aviso de recebimento acostado à p. 66, bem como a 

certidão de decurso do prazo de p. 67.

Intime-se o autor para requerer o que de direito, em quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 935966 Nr: 52550-75.2014.811.0041

 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: CLAUDIO MANOEL CAMARGO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDIAL SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:20.283/RJ, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300-B, TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA - OAB:

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito a ação de indenização por danos 

morais e materiais proposta por CLAUDIO MANOEL CAMARGO JUNIOR em 

desfavor de AMIL – ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. 

(MEDIAL SAÚDE S/A), confirmando a liminar deferida à p. 46/47.Condeno a 

ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo 20% sobre o valor atualizado da causa.Transitado em julgado, 

arquive-se com as baixas necessárias.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 26 de julho 

de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 794852 Nr: 1171-32.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:MT/ 14.961, UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:34.847-A

 Certifico que, os embargos de declaração foi protocolado no prazo legal, 

sendo assim procedo a intimação do enbargado /reqerido para manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1054985 Nr: 48730-14.2015.811.0041

 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: EPAMINONDAS JOSE MESSIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIRA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA MESSIAS - OAB:11.587

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos.

O Plano de Recuperação Judicial da ré 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 17:15 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.: 352344 Nr: 22989-16.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALKMIN DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NOVAES MATOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KELCIA FIGUEIREDO DE 

FREITAS - OAB:10541, JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA - 

OAB:9.983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNANI ZANIN - 

OAB:11770/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 764137 Nr: 16764-38.2012.811.0041
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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: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANJO DA SORTE LOTERIAS LTDA -ME, PAULO 

CESAR TEIXEIRA, TEREZINHA TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1168200 Nr: 39368-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA HELENA DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO EDUCACIONAL CUIABÁ LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA PRADO MORAES - 

OAB:20926/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de consignação em pagamento com pedido de tutela 

antecipada movida por Rosangela Helena de Albuquerque em desfavor de 

Centro Educacional Cuiabá Ltda. – EPP.

 A autora requereu a consignação em juízo do valor de R$250,00, o que 

foi deferido à p. 24.

 Todavia, embora intimada em maio de 2017 para efetuar o depósito em 5 

dias, sob pena de extinção, a autora não o fez até esta data.

 Tentada a intimação pessoal da autora, o “AR” foi devolvido em razão da 

insuficiência de endereço.

 É o relatório. Decido.

Trata-se de ação de consignação em pagamento com pedido de tutela 

antecipada movida por Rosangela Helena de Albuquerque em desfavor de 

Centro Educacional Cuiabá Ltda. – EPP, em que a autora, intimada para 

efetuar o depósito da quantia que entende devida, deixou de atender a 

determinação de p. 24.

O artigo 542 do Código de Processo Civil determina que o autor deverá 

efetuar o deposito da quantia no prazo de cinco dias, sob pena de ser 

extinto o processo.

 Art. 542. Na petição inicial, o autor requererá:

I - o depósito da quantia ou da coisa devida, a ser efetivado no prazo de 5 

(cinco) dias contados do deferimento, ressalvada a hipótese do art. 539, § 

3o;

II - a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação.

Parágrafo único. Não realizado o depósito no prazo do inciso I, o processo 

será extinto sem resolução do mérito.

Tendo em vista que mesmo intimada, a autora permaneceu inerte, a 

extinção do feito se impõe.

 Com estas considerações e fundamentos, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso II, III c/c 

542, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

Custas pela autora. No entanto, sendo este beneficiário da justiça gratuita, 

fica suspensa a sua exigibilidade.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 270411 Nr: 2332-87.2007.811.0041

 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): PAULO BOTELHO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO XAVIER DE SOUZA 

CORBELINO JUNIOR - OAB:13.591/MT, WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Certifico que decorreu o prazo, sem manifestação pelo executado, para 

cumprimento da obrigação.

Assim, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para manifestar-se em prosseguimento, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 29797 Nr: 12738-80.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Panta Veículos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERENCIA SPEDITA SANTOS - 

OAB:6186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3504-A/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 395704 Nr: 30621-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEEL ROL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRUZ AZUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO CASSIUS BISCALDI - 

OAB:153343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para 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.: 361557 Nr: 31493-11.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLYTS FACTORING E FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO - OAB:6024/MT

 Certifico que decorreu o prazo, sem manifestação pelo executado, para 

cumprimento da obrigação.

Assim, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para manifestar em prosseguimento, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1093625 Nr: 7786-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. A. FRANCO EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BRASIL CENTRO OESTE LTDA 

- EPP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA 

MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIVELTO BORGES JÚNIOR - 

OAB:8.674

 Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por I. A. Franco EPP 

contra Construtora Brasil Centro Oeste Ltda. EPP, já qualificados e 

representados nos autos.

 As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (p.45/47).

Intimada, e exequente informou o adimplemento do acordo (p.56).

 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 o feito, nos termos do art. 924, II 

do CPC.

Custas, despesas processuais e honorários na forma pactuada.

 Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 257472 Nr: 20261-70.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLENE MARIA GONÇALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ SPOLADOR - 

OAB:5453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON PEREIRA RAMOS - 

OAB:9610-MT

 Vistos.

Extrai-se dos autos que esta ação foi julgada improcedente, sendo 

determinado à autora Darlene Maria Gonçalves proceder a transferência 

do imovel para o nome do réu Claudio Ferreira da Costa (p.133/137).

Diante disso, inverta-se os polos da demanda no Sistema Apolo.

Intimada a autora, ora executada Darlene Maria Gonçalves Barbosa para 

providenciar a tranferência do imovel, esta quedou-se inerte, conforme 

certificado à p. 160.

Posto isto, intime-se o réu, ora exequente Claudio para requerer o que de 

direito, em quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1204716 Nr: 6365-71.2017.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA CAROLINE ALVES STORTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA DE SOUZA AMARAL DALTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAYROUZ ARFOX - 

OAB:13.033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAIS ALESSANDRA MOREIRA 

PAZUCH - OAB:13291/O

 Trata-se de reparação de danos morais e materiais proposta por Silvana 

Caroline Alves Storti contra Jussara de Souza Amaral Daltro, já 

qualificados e representados nos autos.

 As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (p.43).

Regularização da representação processual da ré à p.53.

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, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código 

de Processo Civil.

 Isento de custas remanescentes, nos termos do artigo 90, §3º do CPC. 

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.: 936042 Nr: 52596-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO EVANDIL EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - 

OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de p. 62, intime-se a exequente pessoalmente para 

dar prosseguimento no feito, se manifestando acerca da certidão do oficial 

de justiça de p. 59, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1114997 Nr: 16670-51.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORAIS MOVEIS EIRELI - ME, ENIO DA SILVA 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS FARIA MARTINS, PARA 

TI AUTOMOVEIS LTDA - ME, FLAVIO PRAXEDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO 

- OAB:OAB/MT 10.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO A. DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:6.000/MT

 Vistos.

Ante o teor da certidão de p. 173, intimem-se os autores para dar 

prosseguimento no feito, requerendo o que de direito, em quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 707155 Nr: 901-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. G. R. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS TUDINO LTDA - MÓVEIS COLOCADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521/MT, MARIANA MORAES MIRANDA - OAB:11943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BARBEIRO 

CONSTANTINO - OAB:32273/PR

 Vistos.

Ante o teor da certidão de p. 140, intime-se a exequente pessoalmente 

para dar prosseguimento no feito, requerendo o que de direito, em cinco 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 291406 Nr: 10973-64.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON DA SILVA MAIA, CLEIDE MAIA DA SILVA, 

ADEMIR ALMEIDA, MAIALU CONCEIÇÃO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MILTON TOLEDO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO FERNANDES DOS REIS - 

OAB:3810/MT, SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - OAB:4076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - 

OAB:5.255/MT

 Vistos.

Defiro a substituição processual. Anote-se no Sistema Apolo e capa dos 

autos.

Intimem-se os exequentes para apresentar manifestação sobre a petição 

de p. 48/49, em quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 97667 Nr: 13672-72.2000.811.0041

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)
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->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Real Parabrisas e Acessórios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL 

UNIVERSAL LTDA, Floresta Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - 

OAB:6024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Vistos.

O pedido da p. 109 já foi objeto de apreciação e indeferido (p.104).

Defiro o pedido da p. 107/108.

Cite-se via edital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 360862 Nr: 30779-51.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. LUIZA DE SOUZA, ROSILEI LUIZA DE 

SOUZA, FABIO DE SOUZA BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER D.L.H.C. FADINI 

- OAB:7645/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 835873 Nr: 40940-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTI FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARCOS MORGAN, JUSCILEIDE 

BARBOSA MORGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9150 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de p. 72, intime-se a exequente pessoalmente para 

dar prosseguimento no feito, requerendo o que de direito, em cinco dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 737235 Nr: 33712-89.2011.811.0041

 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: ANA PAULA DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO PAES DE ARRUDA, ERON DE MORAIS 

CORREA, CLEOMAR PIRES DE BARROS, CLAUDY ORTIZ MARIANO DE 

FREITAS, ROSEMERE DE MORAES MACIEL

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

OAB:11968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ, DEYSE DE MORAIS 

CORREA - OAB:16820/MT, FABIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ - 

OAB:21.130

 Certifico que, nos termos a legislação vigente e do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a certidão do Oficial de 

Justiça de fl. 417.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 742342 Nr: 39227-08.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO MALTESO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP - SANEAMENTO DA CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT, BIANCA REIS CARMONA - OAB:15.156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELANO DE BORGES POZETTI 

- OAB:

 Vistos.

Intime-se o réu para se manifestar sobre o pedido da p. 112.

Cumpra-se integralmente a decisão de p. 111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 88101 Nr: 8309-12.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER LUIZ PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a substituição do polo passivo, conforme certidão de fl. 

171, procedo a republicação do despacho de fl. 168.

"Processo nº 8224/1997

Código 88101

DESPACHO

Defiro a substituição processual do polo ativo da demanda, conforme 

requerido à p.136/147.

Intime-se a parte exequente para que, em 05 (cinco) dias, manifeste 

quanto ao interesse na expedição de certidão de crédito, nos termos do 

provimento 84/2014 – CGJ, com a extinção do presente feito, bem como 

sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente no título 

executado.

Cuiabá, 06 de outubro de 2017.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 432163 Nr: 12114-16.2010.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEODORA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS ALVES DOS SANTOS, E. F. A. 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: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7590-B, NAIME MARCIO MARTINS MORAES - 

OAB:3847 MT

 Vistos.

Defiro a juntada da petição e procuração de p. 127/128.

 Intime-se Marlene de Fátima Fernandes para que esclareça se está se 

habilitando nos autos na qualidade de sucessora do réu Jonas, bem como 

se foi aberto inventário. Neste caso, deverá apresentar o termo de 

inventariante, em cinco dias.

Após, diga a autora, em cinco dias, quando a sucessão processual, a fim 

de que o feito possa prosseguir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1097989 Nr: 9681-29.2016.811.0041

 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: MINERPAV MINERADORA LEVERGER LTDA

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 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. 53/91, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 221998 Nr: 29999-19.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VETOR CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:7.683-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10603/MT

 Vistos.

Nos termos do art. 876, § 1º do CPC, intime-se a executada para 

apresentar manifestação sobre o pedido de adjudicação de p. 500/501, em 

quinze dias.

Em igual prazo, deverá a executada indicar o endereço que o veículo se 

encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1142893 Nr: 28645-70.2016.811.0041

 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: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. D. ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, citada a requerida, conforme certidão de fl. 45, esta nada 

se manifestou, até a presente data.

Desta forma, impulsiono os presentes autos, encaminhando intimação à 

parte requerente para manifestar-se em prosseguimento, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 124795 Nr: 12706-07.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERMINO GALDINO CORTEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS ROBERTO BALSALOBRE DE 

QUEIRÓZ, EDIVALDO RIBEIRO, GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE 

LTDA, JORNAL A GAZETA LTDA, AGROPECUÁRIA LAGOA DO SOL 

LTDA., RÁDIO REAL FM LTDA, TV GAZETA LTDA, GAZETA PUBLICIDADE 

E NEGÓCIO LTDA, GAZETA DIGITAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEANDRE BUCAIR SANTOS - 

OAB:7722/MT

 Certifico que decorreu o prazo, sem manifestação pelo executado, para 

cumprimento da obrigação.

Assim, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 907544 Nr: 35249-18.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO JACINTO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA FLOR DO CANAÃ, ATAIDE 

AMADOR TUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209.931 - SP, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/MT

 Vistos.

Homologo os honorarios periciais de p. 129/131.

Intime-se o perito para dar início aos trabalhos periciais.

Cumpra-se com urgencia, eis que processo incluso na Meta 02-CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 467774 Nr: 34452-81.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÕNIA DOS REIS TESSAROLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON JOSÉ TESSAROLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAISSA DIAS VITOR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT, RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972/O

 Vistos.

Ante o teor da certidão de p. 259, intime-se a exequente pessoalmente 

para atender a determinação de p. 257, em quinze dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 369345 Nr: 6317-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POIT LOCADORA DE EQUIPAMENTO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÂSTÉRMICA ISOLAMENTOS JABOTICABAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DE SOUZA SANTOS 

SILVA - OAB:10.574 MT, LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - 

OAB:5.475/MT, MARISTELA MORIZZO NASCIMENTO - OAB:5.408/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 853223 Nr: 55939-05.2013.811.0041

 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: ABA COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E 

BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORIZONTE FABRICAÇÃO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS DOMINGUES 

FIOROTTO - OAB:184.639, Dr. Marco André Honda Flores - OAB/MS 
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6.171 - OAB:, FIOROTTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA - 

OAB:12.203

 Certifico que os Embargos de Declaração apresentados pela parte 

requerida HORIZONTE FABRICAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA, juntados às fls. 242/243, são tempestivos.

 Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte ABA 

COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA para ofertar 

suas contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894728 Nr: 26329-55.2014.811.0041

 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: MEGS ASSESSORIA JURÍDICA SOCIEDADE SIMPLES 

LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUTRAN ALENCAR ROCHA - 

OAB:16537/GO, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Trata-se de ação de rescisão contratual c/c repetição de indébito e 

indenização proposta por MEGS Assessoria Jurídica Sociedade Simples 

Ltda. contra Claro S.A, já qualificados e representados nos autos.

 As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (p.1.612/1.613).

À p.1.614/1.638 a ré informou o cumprimento do acordo.

 Intimada para ratificar os termos do acordo, eis que a petição 

apresentada é cópia, a autora permaneceu inerte (p.1.642).

 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, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código 

de Processo Civil.

 Isento de custas remanescentes, nos termos do artigo 90, §3º do CPC. 

Honorários na forma pactuada.

 As partes desistiram do prazo recursal. Assim, 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.: 1099485 Nr: 10381-05.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RODOLFO DE CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214

 Trata-se de ação de reclamação por falha na prestação de serviço com 

inexistência de débito por pedido de cancelamento c/c indenização por 

danos morais e pedido liminar acautelatória proposta por José Rodolfo de 

Campos contra Telefônica Brasil S.A Móvel, já qualificados e 

representados nos autos.

 As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (p.70).

Intimado para ratificar os termos do acordo, o autor permaneceu inerte.

É o relatório. Decido.

O Plano de Recuperação Judicial da ré 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.

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, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código 

de Processo Civil.

 Isento de custas remanescentes, nos termos do artigo 90, §3º do CPC. 

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.: 1111808 Nr: 15421-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADONIAS CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREI RICARDO ERNANDES PINTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA FERREIRA - OAB:14.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de p. 41.

A sentença transitou em julgado, sendo expedido mandado de despejo, 

não cumprindo pelas razões expostas à p. 38.

Intimado o autor, este nada requereu.

A par disso, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 716315 Nr: 7897-90.2011.811.0041

 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: DROGARIA GOIÁS LTDA - EPP, VIVIANE COSMETICOS 

LTDA ME, REINALDO ALVES BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI TELEFONIA FIXA BRASIL TELECOM S.A., 

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA GONÇALVES DA 

SILVA OLIVEIRA - OAB:12954/MT, GERALDO SIDNEI AFONSO - 

OAB:5740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE PIONA - OAB:13.333/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX 

- OAB:13.033/MT

 Com estas considerações e fundamentos e, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos formulados nesta ação de obrigação de fazer cumulada com 

reparação de danos morais e materiais, proposta por Drogaria Goiás Ltda. 

– EPP e Viviane Cosméticos Ltda. – ME contra OI S.A e GVT – Global 

Village Telecom Ltda., para CONDENAR as rés solidariamente ao 

pagamento de indenização por DANOS MORAIS às autoras, no valor de 

R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 

362-STJ). Custas pelas rés, assim como honorários de sucumbência que 

fixo 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos 

do art. 85, § 2º, do NCPC. Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo 

de quinze dias sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição e anotações de estilo.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 806440 Nr: 12919-61.2013.811.0041

 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: CONSTRUTORA VILA BELA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANIR METELLO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SABÓIA PAES DE 

BARROS - OAB:10.479/MT

 Vistos .

Diante do comprovado falecimento da ré, defiro a substituição processual 

do polo passivo pelos seus sucessores, indicados na petição de p. 

132/139, nos termos do art. 110 do CPC.

Promovam-se as devidas atualizações na capa dos autos e sistema 

Apolo, inclusive quanto aos novos patronos habilitados no feito.

Compulsando os autos, observo que a audiência de instrução não se 
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realizou pela não ultimação dos atos pela então gestora, tendo a autora 

requerido a suspensão do feito para fins de composição (p. 121/122).

Decorrido o prazo de suspensão, o acordo não foi formalizado e a ré 

faleceu, ensejando a sua substituição pelos seus filhos, sucessores.

A par disso, como a composição não se realizou, necessário o 

prosseguimento do feito.

Como a prova oral foi deferida, designo o dia 12/09/2018 às 14:00 horas 

para a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que será 

colhido o depoimento pessoal do representante da autora, dos réus, e 

testemunhas.

As testemunhas deverão ser arroladas pelas partes no prazo comum de 

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 357, §4º, CPC.

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 as partes para vir e a depor, sob pena de confissão.

Intime-se a autora para se manifestar sobre a petição e documento de p. 

156/158, em três dias.

Cumpra-se com urgência. Processo da Meta 02 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1162297 Nr: 36872-49.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI DE HOLANDA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL 

S.A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LIBERATTI - 

OAB:16.825 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PINHEIRO BASILIO 

SILVA - OAB:18.882, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.104 A

 Vistos.

Ante o teor da certidão de p. 183, intime-se a autora pessoalmente para se 

manifestar sobre a petição de p. 179/180, em quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 848072 Nr: 51493-56.2013.811.0041

 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: CESÁRIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A - CLARO CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido da p. 78.

Arquive-se com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1107762 Nr: 13740-60.2016.811.0041

 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: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA 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: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/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 16:00 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 Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 735177 Nr: 31521-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP COMPANHIA DE ABASTECIMENTO 

DA CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IASNAIA POLLYANA GUSMAO 

SAMPAIO - OAB:7.601 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELANO DE BORGES 

POZZETTI - OAB:7209-MT, LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - OAB:8340-B/MT

 Vistos.

Intime-se o autor para se manifestar sobre a petição de p. 152/167, em 

quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 733082 Nr: 29308-92.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMIX CONCRETO S.A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10133/MT, GLAUDSON EDUARDO DINIZ - OAB:110.641, IRLEY 

PINHEIRO KRETLI - OAB:11750/MT, LUIZ GONZAGA ROSA - 

OAB:43379/MG, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE DE SOUZA 

FERNANDES BELIZARIO - OAB:21.030/O

 Trata-se de execução de título extrajudicial movida por Supermix Concreto 

S.A contra Konika Engenharia Ltda., já qualificados nos autos.

 As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (p.67/68).

Regularização processual da executada e comprovante de quitação do 

acordo à p.69/71.

É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível, 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 o feito, nos 

termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil.

 Custas, despesas processuais e honorários na forma pactuada.

 Tendo as partes desistido do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado 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.: 1127373 Nr: 21910-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO PAULO SARDINHA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSION ALDEMANI MARTINS 

DE FREITAS - OAB:OAB/MT 17.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro parcialmente os pedido da p. 47/50.

Proceda-se a substituição processual do executado pelos herdeiros.

Após, proceda a citação dos executados nos moldes da decisão de p. 33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1276318 Nr: 563-58.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI SADI BULOW
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS 

DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI SADI BULOW - OAB:11708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a certidão de p. 16, intime-se o embargante para efetuar o 

pagamento das custas processuais, em quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894670 Nr: 26299-20.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR CAMARGO BODINI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON FLAVIO FERNANDES TAFURI, ALEX 

TAFURI DORNELES, FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO 

HOSPITALAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA 

QUINTO - OAB:13150/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE CASTRO - 

OAB:9.223/MT, LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, NORMA 

SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, PEDRO OVELAR - 

OAB:6270/MT

 Vistos.

A decisão que determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes 

transitou em julgado.

Assim, ante o teor da certidão retro, intime-se o autor pessoalmente para 

depositar a parte que lhe cabe, em cinco dias, sob pena de preclusão e 

possivel caracterização de abandono do feito.

Decorrido o prazo sem manifestação do autor, intimem-se as rés para 

ciência e requerimento pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 110736 Nr: 1831-75.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLITO VIANA RABELO, APARECIDA SOLANGE DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIA FERREIRA CARAM MIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL 

RANGEL MORATELLI - OAB:2497, RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA CARAM LAURINDO - 

OAB:21522/O, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864/MT

 Vistos.

Defiro o pedido da p. 441.

Expeça-se o mandado de penhora e avaliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1067023 Nr: 54072-06.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770

 Trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios movida por 

Roberto Antunes Barros contra Banco do Brasil S.A, já qualificados nos 

autos.

 As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (p.196/197).

Ratificação dos termos do acordo à p. 204.

 É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível, 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 o feito, nos 

termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

 Custas, despesas processuais 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.: 349762 Nr: 20115-58.2008.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONESTELA DE CARVALHO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEZIO RIBEIRO DA SILVA, RUIDNAN 

SANTANA SOUZA, ROSANGELA ESTEFANOSKI SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:19675/O, GABRIEL LUCAS SCARDINI BARROS - 

OAB:9128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis com 

cobrança de aluguéis e acessórios movida por Donestela de Carvalho 

Silva em desfavor de Edezio Ribeiro da Silva, Rosangela Estefanoski 

Souza e Ruidnan Santana Souza.

 Esta ação foi ajuizada em novembro de 2008 e até hoje os réus não foram 

encontrados, sendo deferida a citação por edital à p.88/89.

Intimada para retirar o edital expedido e comprovar sua publicação, a 

autora requereu a homologação da desistência da ação (p.99).

 É o relatório. Decido.

Trata-se de Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento de 

aluguéis com cobrança de aluguéis e acessórios em que a autora 

requereu a desistência do feito e sua extinção sem resolução de mérito.

 Os réus não foram citados, portanto, desnecessária suas anuências.

 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.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

Custas pela autora.

 P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 783081 Nr: 36768-96.2012.811.0041

 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: SOMPO SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ ELOI SPIES, AURELIO GARCIA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÁCO CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - 

OAB:7162/MT

 Vistos etc.

Intime-se o réu André Eloi Spies do pedido de desistência quanto à Aurélio 

Garcia Gomes, devendo se manifestar em 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 96604 Nr: 5665-13.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON AMORIM DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEMES ALMECER - 

OAB:11378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de p. 333, intime-se a exequente pessoalmente 

para dar prosseguimento no feito, requerendo o que de direito, em cinco 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda
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 Cod. Proc.: 72717 Nr: 5546-38.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moises Fernandes Vargas, VALMIR PEDRO SCALCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITAL VILELA DE ASSUNÇÃO E S/M MARIA 

BARBOSAVILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTIVANI RAMOS LACERDA - 

OAB:2304/MT, FIRMINO GOMES BARCELOS - OAB:4770-B/MT, 

VALMIR PEDRO SCALCO - OAB:5163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTIVANI RAMOS LACERDA - 

OAB:2304/MT, FIRMINO GOMES BARCELOS - OAB:4770-B/MT

 Vistos.

Certifique se a executada impugnou os cálculos de p. 299/300 e a intime 

para se manifestar sobre a petição de p. 301/303, em cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 171766 Nr: 20730-87.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE ESPINDOLA CECHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4111-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SANTOS ALBERTTI - 

OAB:44.655/PR, PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - OAB:7585, RICARDO 

BATISTA BLASI - OAB:12249/MT

 Trata-se de ação de indenização por danos morais em fase de 

cumprimento de sentença movida por Claudete Espíndola Cechet contra 

Viação Nova Integração Ltda, já qualificados e representados nos autos.

 As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (p.465/466).

Regularização processual da executada à p.468/474.

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 Código de Processo Civil.

 Custas, despesas processuais e honorários na forma pactuada.

 Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 181791 Nr: 28838-08.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DE PAULA GOMES, SANDRA 

YURIKO SAGA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO - OAB:7.730/MT, ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:7.963/MT

 Assim, tratando-se de direito disponível, HOMOLOGO O ACORDO PARA 

QUE SURTA SEUS JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e julgo extinto o 

processo nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil.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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1051914 Nr: 47379-06.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAND, NÁDIA REGINA NASCIMENTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

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

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos.

Intime-se a autora pessoalmente para regularizar sua representação 

processual, em quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 898365 Nr: 28615-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTA, VERENICE 

VERGINASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI FERNANDES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OLIVEIRA BERNADINO 

SILVA - OAB:12.027

 Trata-se de ação de cobrança proposta por Condomínio Residencial 

Atlanta contra Sueli Fernandes da Costa, já qualificados e representados 

nos autos.

 As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (p.77/80).

 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, nos termos do art. 487, III, b do CPC.

Isento de custas remanescentes, nos termos do artigo 90, §3º do CPC. 

Honorários na forma pactuada.

 Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 222795 Nr: 30721-53.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX ROOSEWELT YULE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN JEFF DE SOUZA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Ricardo Amizo - 

OAB:7813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA JANE BRANDÃO 

MARTINS GARCIA - OAB:7580

 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 do executado 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.Cuiabá, 26 de julho de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894297 Nr: 26087-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMIR CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM CARVALHO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, ANNE CAROLINE SCHOMMER - 

OAB:21588/O, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:, LEANDRO VICENTE 

FARIAS - OAB:18.801-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR BUSIQUIA - 

OAB:11.564-A

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 
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Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) Alex Sandro 

Rodrigues Cardoso, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1078026 Nr: 212-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVANTEL MARCHIORI & CIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETE MARIA DAVIES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) Willian Marques 

Solano Rosa, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 396527 Nr: 30926-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFT BORGES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9.214, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:1.581-MT, ELAINE 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT, JOSYNÁLIA BARBARA 

AMORIM DE ALMEIDA - OAB:10.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sérgio Daufenbach - 

OAB:5.325/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) ROBERTO 

FERREIRA SANTOS MANCINI, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 353322 Nr: 23676-90.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NABBS JÚNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão do presente feito.

Desta forma, em cumprimento ao despacho de fl. 43, impulsiono os autos 

encaminhando intimação ao exequente para, em 5 (cinco) dias, requerer o 

que de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 714389 Nr: 9060-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.P.C ALBERINI COMERCIO E SERVIÇO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9.214, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:1.581-MT, ELAINE 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GODDMAN ANDRADE SANTOS 

- OAB:13694

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) ROBERTO FERREIRA 

SANTOS MANCINI, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 234229 Nr: 5628-69.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO RODRIGUES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS AUGUSTO FERRER BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU MUCIO GALVAO 

MARQUES VALLIM - OAB:4717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA SULZBACHER 

- OAB:6889/O, MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - 

OAB:10369

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) MAURICIO 

BARRIOS JUNIOR, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 25903 Nr: 6036-74.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DELAMAR CORRÊA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENT0S AGROPECUÁRIOS 

ELDORADO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3.286-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PLINIO DE BARROS 

ARAÚJO - OAB:2.459/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) FABIO SOUZA 

PONCE, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 
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procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 2982 Nr: 3610-41.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMAGRAN TANGARÁ - CORREIAS E 

MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLAN ADIB FARES - 

OAB:9265/MT, DR. LUIZ SOUZA REIS - OAB:2408-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUARES RAMIRO 

ZAIM - OAB:4.656/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) KAROLINE 

MILHOMEM DE ABREU BALATA, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 229857 Nr: 36791-86.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANOESTE CONSTRUÇÕES CENTRO OESTE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) GISLAINE DE 

MORAES CORREIA, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 704450 Nr: 39146-93.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY PRATA MORAIS DE OLIVEIRA

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

TRABALHO MÉDICO

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

OAB:12.770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

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

GONÇALVES - OAB:12009/O/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) Mário Donal 

Spalatti, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 715499 Nr: 9642-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COUTINHO & POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO, 

ROSANGELA ROCHA SILVA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON F. COLETA COUTINHO 

- OAB:9172-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROLF TALYS OSORSKI 

SANTIAGO - OAB:11406/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) JOSÉ JOÃO 

VITALIANO COELHO, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 742019 Nr: 38875-50.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACEDO & SOUZA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIÁRIOS KARINA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUNNO FRANCO MELO - 

OAB:7903, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:9993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIZE ANTONIO BARBOSA - 

OAB:13764-B/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) LUIS FERNANDO 

DECANINI, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 739427 Nr: 36072-94.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO SOARES BORGES FILHO, CELSO AZOIA, 

DARCY JOSÉ DOS SANTOS, KATYA REGINA CURVO GALITZKI, 

CRISTOBAL GASQUES, CENIRA ALVES BERNARDO, MARIA AMELIA 

RAMOS, NAOEL HASSAN FERES, IVO CORREIA RIBAS, LEILA LUCIA 

COUTINHO SOLDERA, LUIZ CARLOS DOS SANTOS, LUIZ DE OLIVEIRA, 

NAZIRA HASSAN FERES, JOSE GOMES, APARECIDO GOMES, MARLI 

GOMES DA SILVA, MARLENE GOMES DO NASCIMENTO, MARILEIDE 

GOMES FRANCISCO, PEDRO MUFATTO

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

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

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SCARSELLI 
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MORAES DE OLIVEIRA - OAB:15822, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) LEONARDO 

FRANCA ARAUJO, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 734508 Nr: 30810-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELOS MOREIRA - OAB:8719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL COSTA 

BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) Fábio Luis de 

Mello Oliveira, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 730228 Nr: 26268-05.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELOS MOREIRA - OAB:8719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL COSTA BERNARDELI 

- OAB:13.411-A/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) Fábio Luis de 

Mello Oliveira, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 325998 Nr: 25726-26.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIZEL SEBASTIÃO RODRIGUES LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) Willian Marques 

Solano Rosa, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 341221 Nr: 11569-14.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES DE SOUZA BOAVENTURA, ALOIZIO 

FERNANDES BOAVENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) MARCIO JUNIOR 

MORAES DE SOUZA - Estagiário, solicitando a devolução dos autos que 

se encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade 

do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 379043 Nr: 5682-83.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ENRIQUE NETO, ELINÁ SALGADO DE 

MENDONÇA ENRIQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FLOQUET DE AZEVEDO, MARIA DAS 

GRAÇAS PRATES AZEVEDO, ELIENE JOSÉ DE LIMA, JOSÉ GERALDO 

RIVA, JANETE GOMES RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN ALVES MARTINI - 

OAB:13692/MT, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:OAB/MT 6.199, EDUARDO HENRIQUE MIGUEIS JACOB 

- OAB:9820-A, EUCLIDES BALERONI - OAB:882, GIOVANI HERMÍNIO 

TOMÉ - OAB:10.437-B, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - 

OAB:13731/MT, LUÍZ RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - OAB:11520, 

MILTON ALVES DAMASCENO - OAB:3.620/MT, PRISCILA PEREIRA 

LIMA; - OAB:3.8410, SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - OAB:3546-A/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) MILTON ALVES 

DAMACENO, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1123075 Nr: 20072-43.2016.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030530/7/2018 Página 69 de 614



 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON RAMOS SANTANA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

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

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 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. 179/183 , referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 952074 Nr: 969-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JECKSON PAULO DA COSTA CAMPOS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) JAYANE 

LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 952071 Nr: 966-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZIO CIRILO LIMA

 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:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) MARCIO HENRIQUE 

PEREIRA CARDOSO, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 809163 Nr: 15636-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA MOTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY 

SANTANA - OAB:19.555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) CRISTIAN KELLEY 

TOYOTOMY SANTANA, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade 

do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 854960 Nr: 57473-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓLIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI APARECIDA CERQUEIR BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO JOÃO DE 

CARVALHO JÚNIOR - OAB:6.232/MT, JADERSON ROCHA REINALDO - 

OAB:24.389/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) JADERSON 

ROCHA REINALDO, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 851982 Nr: 54855-66.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OESTE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELCIO TICIANEL - 

OAB:6505/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) NILSON BALBINO 

VILELA JUNIOR, solicitando a devolução dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 904713 Nr: 33357-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA APARECIDA DA SILVA & CIA LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX DE LAURA DALTRO DE 

SOUZA - OAB:16.382-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4651/MT
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 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) JANE 

RODRIGUES BARROS, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 897556 Nr: 27982-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Caução->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM CARVALHO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMIR CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair a Busíquia - OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393, MARILEI CARDOSO - OAB:12.904

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) Alex Sandro 

Rodrigues Cardoso, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 861083 Nr: 2575-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Caução->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G DE ALMEIDA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARROS COMÉRCIO DE MÁRMORES LTDA, 

CARVALHO COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:7870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) Esdras Sirio Vila 

Real, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu poder 

além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1057230 Nr: 49641-26.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICO DE 

AGUA E ESGOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEABRA DRAGAGEM LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:5959, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES 

TEIXEIRA - OAB:11.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FRANÇA - 

OAB:3.055

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) MARCOS 

VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA, solicitando a devolução dos 

autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, devendo 

efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não 

atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração 

de cópias, sem prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 393038 Nr: 28718-86.2009.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. F. T. BORGES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - 

OAB:5.325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO MANCINI 

- OAB:1.581-MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) ROBERTO 

FERREIRA SANTOS MANCINI, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 141590 Nr: 25945-78.2003.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON CARLOS MANTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SIGNORELLI, REGINALDO MOTA 

GUIMARÃES, MARIA LUISA SIGNORELLI GUIMARAES, ELIZALDO 

GUSMÃO SIGNORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) CRISTINNY 

NUNES RONDON SANTANA, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 813170 Nr: 19652-43.2013.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELLE MARANGONI COSTA RIBEIRO, 

FERNANDO ROBERTO DE OLIVEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909/MT, JULIANA ZAFINO ISIDODORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) IVO SERGIO 

FERREIRA MENDES, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 
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devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 371846 Nr: 8195-53.2009.811.0041

 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: FERNANDO BRESSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DELAMAR CORRÊA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUDI GALLI - OAB:6562-B 

OAB/MT

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

OAB:9.202/MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3.286-A/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) FABIO SOUZA 

PONCE, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 817885 Nr: 24305-88.2013.811.0041

 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: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA, GLEICIANE 

MARCIA FAQUINI COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20.572/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) GERALDO CARLOS 

DE OLIVEIRA, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 231349 Nr: 803-67.2006.811.0041

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRENOMAT DRENAGEM E IRRIGAÇÃO MATO 

GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA BENJAMIN VILLAR 

PRUDÊNCIO - OAB:9887-A/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) ANDRÉ LUIZ C. 

N. RIBEIRO, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 875407 Nr: 13703-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZIN HUSEN MALI, FLÓRIDA ROSA MALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. DA S. CASTRO - ME, EID AWWAD YASIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CHILIGA - 

OAB:288.300/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO 

ZAIM - OAB:4656/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) PAULO SERGIO 

MISSASSE, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 802825 Nr: 9288-12.2013.811.0041

 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: JOVANILDES DE FATIMA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCILENE APARECIDA DA SILVA 

E COELHO SOUSA - OAB:3686-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:147.386-OAB/SP, RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - 

OAB:244.223/SP

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) JUCILENE 

APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA, solicitando a devolução dos 

autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, devendo 

efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não 

atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração 

de cópias, sem prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 795946 Nr: 2287-73.2013.811.0041

 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: TEREZA KIYOKO SUEZAWA, DIOGO SUEZAWA 

CARVALHO, JESSYE SUEZAWA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERBENS IMOVEIS LTDA, JOSÉ CARLOS 

MASSANEIRO, ELAINE ROSA MASSANEIRO, JOSÉ CARLOS 

MASSANEIRO, SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II 
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SPE LTDA, RODOBENS CONSÓRCIO

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

SILVA - OAB:10.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO FERREIRA NETO - 

OAB:8153, ALVARO FERREIRA NETO. - OAB:8.153, JOSÉ WALTER 

FERREIRA JÚNIOR - OAB:152.165/SP, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:, 

RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8360

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)ALVARO 

FERREIRA NETO, solicitando a devolução dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 788989 Nr: 42987-28.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA ALVES SANTOS

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS RAMOS FRANÇA - 

OAB:16.144-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, DANIELA LUBIANCA - OAB:376399, Eveline Guerra 

da Silva - OAB:22987/O, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 

6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, VITOR HUGO 

FORNAGIERI - OAB:15661

 Certifico que, nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para 

intimar a parte ré para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias sobre a 

resposta do perito à impugnação ao laudo pericial, de fl. 395/405.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 779200 Nr: 32642-03.2012.811.0041

 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: EDNELSON TURAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DANIEL DE ANDRADE, FABIANO 

ALVES MARSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) MIKAEL 

AGUIRRE CAVALCANTI, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 754967 Nr: 6966-53.2012.811.0041

 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: MARISE ANTUNES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 20.539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:7102-B

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) COSME 

BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 714688 Nr: 8979-59.2011.811.0041

 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: GONÇALO DA CRUZ FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR FARINA, HOSPITAL DE MEDICINA 

ESPECIALIZADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO SIMÃO DE ARRUDA - 

OAB:9.209/MT, MARIA DE LOURDES RIBEIRO - OAB:11646/MT, 

ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - OAB:7693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, Dr.ª Laura Patrícia D. Amorim - OAB/MT 

9.217 - OAB:, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - OAB:3.574/MT, TAMIRIS 

CRUZ POIT - OAB:14659/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) AMANDA DA 

COSTA MARQUES, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 709377 Nr: 2257-09.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO NOBREGA ESTRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMI CAIXA DE PECULIOS, PENSOES E 

MONTEPIOS BENEFICIENTE

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

OAB:OAB/MT 14.548, LUCIANO PEDROSO DE JESUS - OAB:13.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12.099-B-MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) FABIO DIAS 

FERREIRA, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 432349 Nr: 12202-54.2010.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE CAMARGO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTO JUAREZ CARNEIRO FILHO, HDI 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TAVARES - 

OAB:109367/RJ, CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - OAB:7.111/MT, 

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - OAB:20.993/MT, DANIELA 

CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11.660, FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, LIVIA SAAD - OAB:162092

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) FRANCISCO 

ANIS FAIAD, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 398775 Nr: 32202-12.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. F. T. BORGES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Daufenbach - 

OAB:5.325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO MANCINI 

- OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) ROBERTO 

FERREIRA SANTOS MANCINI, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 347600 Nr: 18048-23.2008.811.0041

 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: G DE ALMEIDA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODERNA MÓVEIS E DESIGNER, 

MADECENTER MÓVEIS IND. E COMERCIO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364, WELBER COSTA BAIMA - OAB:7870/MT

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

OAB:4635/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) Esdras Sirio Vila 

Real, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu poder 

além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 273949 Nr: 4165-43.2007.811.0041

 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: DEUSDEDIT PINTO DE BARROS NETO

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

SUPERMERCADO COMPER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A, MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - 

OAB:4937/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15973

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) ALEXANDRE 

MAZZER CARDOSO, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 291379 Nr: 10979-71.2007.811.0041

 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: ASSIN - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO INDEA/MT

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CELESTINO BATISTA 

NETO - OAB:11367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍOLA CARLA CUNHA 

CARNEIRO - OAB:10.743/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, MARGARETE BLANK MIGUEL SPADONI - 

OAB:8058/MT, MARIO EDUARDO MARQUARDT - OAB:10.915-A/MT, 

SORAYA CRISTIANE BEHLING - OAB:7936/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) JOSE JOAO 

VITALIANO COELHO, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1013367 Nr: 28972-49.2015.811.0041

 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: JOSE MENEZES SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT-CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 23.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Murillo Espínola de 

Oliveira Lima - OAB/MT 3.127 - OAB:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) RITA DE 

CÁSSIA BUENO DO NASCIMENTO, solicitando a devolução dos autos que 

se encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 
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presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 951506 Nr: 675-32.2015.811.0041

 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: ROSINA STEFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAFRA DA AMAZONIA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUE GRACINDO ALVES - 

OAB:12522

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

OAB:13.296/MT

 Em cumprimento ao despacho de fl. 128, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação à parte autora para manifestar quantos aos 

honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1077046 Nr: 58663-11.2015.811.0041

 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: CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICO DE 

AGUA E ESGOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEABRA DRAGAGEM LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE O GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:5959 MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) MARCOS 

VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA, solicitando a devolução dos 

autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, devendo 

efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não 

atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração 

de cópias, sem prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1072357 Nr: 56350-77.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MACIEL DA SILVA

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) EVALDO 

CORSI JUNIOR, solicitando a devolução dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1030958 Nr: 37238-25.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAZARE FRANCISCO DA SILVA, MARIA LUIZA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ELISIO DA ROSA, RITA VIEIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVENS LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21.040/O/MT, FAROUK NAUFAL - OAB:2.371/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, juntadas às fls. 69 e 70, no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 936952 Nr: 53060-88.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO MANTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

INTERBENS IMOVEIS LTDA, ELAINE ROSA MASSANEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO FERREIRA NETO - 

OAB:8153, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)ALVARO 

FERREIRA NETO, solicitando a devolução dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 935399 Nr: 52265-82.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MARINA CASSEMIRA BASTOS ARRUDA, 

CLAUDIA CASSEMIRA DE ARRUDA WARMLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METROPOLITAN LIFE SEGUROS E 

PREVIDENCIA PRIVADA S/A, BANCO CITIBANK 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: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A/MT

 Certifico que, ante o teor da petição de fls. 178/179 e nos termos do art. 

482, VI, CNGC, impulsiono os autos encaminhando intimação ao advogado 

da requerida METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA 

S/A informando que os autos encontram-se disponíveis para carga, pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 930920 Nr: 49770-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INALDO DE SOUSA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE MÃES DE CRIANÇAS 

HIPERATIVAS E SUPERATIVAS, RAQUEL BEATRIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON WAGNER DA SILVA 

CORREA - OAB:OAB/MT 18.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER KENNIDY DE ALMEIDA 

SANTOS. - OAB:18.890, RÔMULO DE ARAÚJO FILHO - OAB:19.704
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 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) KLEBER JORGE 

JUNIOR, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 902475 Nr: 31667-10.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO DA ROCHA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:11.508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298/MT, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) IVANILDO 

SANTOS DE OLIVEIRA, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 897132 Nr: 27658-05.2014.811.0041

 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: ONEIDA ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9.578 -B

 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:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) EMILENE 

SOYANE DA SILVA MATOS, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 821710 Nr: 27900-95.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDEVALDO MONTEIRO FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALBERTO PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) FREDERICO 

LEONCIO GAIVA NETO, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 892929 Nr: 25171-62.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G DE ALMEIDA BRITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARROS COMÉRCIO DE MÁRMORES LTDA, 

CARVALHO COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364/MT, WELBER COSTA BAIMA - OAB:7870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) Esdras Sirio Vila 

Real, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu poder 

além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 804868 Nr: 11335-56.2013.811.0041

 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: MARIONE FIGUEIREDO ARRUDA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN ELISABETH 

NASCIMENTO - OAB:10276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIAGRINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO V. FIGUEIREDO - OAB:7.627-A

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) RENAN JAUDY 

PEDROSO DIAS, solicitando a devolução dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 864558 Nr: 5267-56.2014.811.0041

 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: LUIZA ALVES NASCIMENTO

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

TRABALHO MÉDICO, SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE CUIABÁ-SISPU
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10.327/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO - 

OAB:7.627

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) ADILIO HENRIQUE 

DA COSTA, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 856405 Nr: 58716-60.2013.811.0041

 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: ROSELI APARECIDA CERQUEIR BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÓLIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

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

JÚNIOR - OAB:6.232/MT, JADERSON ROCHA REINALDO - 

OAB:24.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO JOÃO DE 

CARVALHO JÚNIOR - OAB:6.232/MT, JADERSON ROCHA REINALDO - 

OAB:24.389/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) JADERSON 

ROCHA REINALDO, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 835116 Nr: 40322-05.2013.811.0041

 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: PAULO CESAR DA COSTA LIMA

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

SEGURO 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:8506-A/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) THIAGO 

HENRIQUE DE SOUZA, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 815188 Nr: 21642-69.2013.811.0041

 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: ELARMIN MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA, EDSON DE 

MATOS GUIMARAES

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

OAB:OAB/MT 9779

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

OAB:7.504/MT, DEFENSORIA PUBLICA - SÃO CARLOS - OAB:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) RODRIGO DE 

OLIVEIRA SPINELLI, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 89421 Nr: 10462-42.2002.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE BENEDITO ARMINDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO CANNAS VENTURA, 

ELZA CANNAS VENTURA DE BARROS, OLAIR FAGUNDES, JOÃO 

CALVINO PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILMA PIRES DE CAMARGO - 

OAB:7801, MARCEL ALEXANDRE LOPES - OAB:6454/MT, WESSON 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS FERNANDO FONTES 

VON KIRCHENHEIM - OAB:6706/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) WESSON ALVES DE 

MARTINS E PINHEIRO, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade 

do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 804762 Nr: 11228-12.2013.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BARBIERE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliseu Eduardo Dallagnol - 

OAB:OAB/MT 2.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS EDUARDO LIMA 

PIRES DE MIRANDA - OAB:MT/ 16708

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão de p. 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1051780 Nr: 47321-03.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES, IVO SERGIO 

FERREIRA MENDES, JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPLANTAR INVESTIMENTOS 

AGROFLORESTAIS LTDA, VILMAR JOSÉ BERTÉ, BEATRIZ BEZERUSKA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909/MT, JULIANA ZAFINO ISIDODORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12794-B/MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não - Surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1166386 Nr: 38547-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL ONIX, SONIA APARECIDA 

DA CRUZ SERRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO JÚNIOR DE SIQUEIRA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BORGES SAMPAIO - 

OAB:45.963/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 38547-47.2016.811.0041

Código: 1166386

Vistos e etc.

DEFIRO o pedido de devolução de prazo de p.28.

O prazo deverá ser computado a partir da publicação desta decisão.

Cuiabá, 26 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.: 1184411 Nr: 45305-42.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO JÚNIOR DE SIQUEIRA PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO RESIDENCIAL ONIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA VILLELA NANÔ 

ROCHA - OAB:16.297, IVANOWA RAPOSO QUINTELA - OAB:5379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BORGES SAMPAIO - 

OAB:16246A/MT

 Processo n° 45305-42.2016.811.0041

Código: 1184411

Vistos e etc.

DEFIRO o pedido de devolução de prazo de p.86.

O prazo deverá ser computado a partir da publicação desta decisão.

Cuiabá, 26 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.: 257326 Nr: 20182-91.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

METALURGICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA NACIONAL DE LISTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT, MARCONDES RAI NOVACK - OAB:8.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Processo nº. 454/2006 - Código 257326

Vistos e etc.

INDEFIRO o pedido de p.128, eis que o dossiê solicitado já esta acostado 

nos autos à p. 119/125.

Assim, intime-se a exequente para que, em 05 (cinco) dias informe a este 

juízo se pretende a emissão da certidão de crédito, com a extinção da 

presente ação, nos termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso a exequente não tenha interesse na expedição da referida certidão, 

deverá dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 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.: 71992 Nr: 1022-13.1988.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Maurício Leopoldo Tenuta, ROSEMEIRE JOZA 

DA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO CAMPOS MELO, SILVINO 

MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MAIA BUENO DA SILVA - 

OAB:8936, ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - OAB:3.329/MT, CARLA 

MITIKO HONDA DA FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS 

FAIAD - OAB:3.520/MT, JOÃO MARCOS FAIAD - OAB:8.500/MT, 

JULIANA CALLEJAS - OAB:9.165/MT, ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:8.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 Processo nº 1022-13.1988.811.0041

Código: 71992

Vistos e etc.

Conforme certidão de p.324, os executados não foram intimados da 

penhora.

Assim, o pedido de p. 330 será analisado após a intimação dos 

devedores.

Intime-se o exequente para se manifestar sobre a certidão de p. 324.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 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.: 707058 Nr: 840-21.2011.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MAURICIO LEOPOLDO TENUTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO CAMPOS MELO

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

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 Processo nº 20/2011

Código: 707058

Vistos e etc.

Cumpra-se integralmente a determinação retro.

Cuiabá, 26 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 225601 Nr: 32894-50.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MAXIMO FERREIRA NETO, CID IMÓVEIS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO VIERO TREVISAN, LUIZ VIEIRO 

TREVISAN, MARA LUCIA CARDOSO TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 6.576, GISELE CRISTINA BALBO - OAB:7.454-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) RICARDO 

RODRIGO CORREA DA SILVA, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 883864 Nr: 19129-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS FERREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARACRUZ CONSTRUÇÃO E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, TRES MARIAS CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO, 

ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO, CELSO ALVES PINHO, EDUARDO 

DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR OLAVO DA SILVA - 

OAB:17.172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL QUINTELA - OAB:9.563, 

JOEL QUINTELLA - OAB:OAB/MT 9.563, MARIA FERNANDA DE 

TOLEDO RIBEIRO - OAB:7547-MT, RUBINEY INÁCIO FERREIRA PINNO - 

OAB:85050/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) JOSIANE 

FAUSTINO AZEVEDO SABER, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 985732 Nr: 16639-65.2015.811.0041

 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: JOSE CARLOS FERREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES MARIAS CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO, VALDIR 

FERREIRA DE OLIVEIRA, ANTONIO APARECIDO DINIZ

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

OAB:12.709/MT, LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - OAB:12760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA FERNANDA DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:7.547/MT, MARIA FERNANDA DE TOLEDO RIBEIRO - 

OAB:7547-MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) JOSIANE 

FAUSTINO AZEVEDO SABER, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1008625 Nr: 26987-45.2015.811.0041

 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: TRES MARIAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:7.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCIANE PEREIRA LIMA - 

OAB:17.763-A/MT, VICTOR OLAVO DA SILVA - OAB:17.172/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) JOSIANE 

FAUSTINO AZEVEDO SABER, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 56538 Nr: 1687-38.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROL AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MARCONDE 

ALVES - OAB:OAB/MT-5.600, KATIA REGINA SANTANA NUNES - 

OAB:15.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964/MT, SAMARA VIEGAS DE MORAES - OAB:9.048

 Processo nº. 957/2008 - Código 56538

Vistos e etc.

O art. 380 do CC assim dispõe:

“Art. 380. Não se admite a compensação em prejuízo de direito de terceiro. 

O devedor que se torne credor do seu credor, depois de penhorado o 

crédito deste, não pode opor ao exeqüente a compensação, de que contra 

o próprio credor disporia.”

Consta dos autos que o crédito que a executada pretende compensar 

pertence ao seu esposo Sr. Petronio Ferreira Filho. Contudo, não juntou 

qualquer documento expedido pelo Sr. Petronio que a autorize a dispôr do 

credito que lhe pertence.

Assim, indefiro o pedido de compensação requerido.

A, exequente intimada via DJE, nada requereu.

Assim, intime-se o exequente pessoalmente para que informe a este juízo 

se pretende a emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente 

ação, nos termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso o exequente não tenha interesse na expedição da referida certidão, 

deverá dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 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.: 1148803 Nr: 31173-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAV TRANSPORTES LTDA ME, ROSILENE DE 

AMORIM TEIXEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 31173-77.2016.811.0041 - Código 1148803

Vistos e etc.

Certifique-se se a executada, citada a p.54v, apresentou embargos a 

execução ou pagamento.

Em seguida, intime-se exequente para requerer o que entende por direito.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 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.: 286249 Nr: 8196-09.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAM AKEMI INAGAKI MAEDA DE SÁ LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CULTURA INGLESA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO DO PRADO LEAO - 

OAB:9.683, LETICIA SILVA DO PRADO - OAB:10.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - OAB:8056, 

RICARDO NIGRO - OAB:8414/MT

 Processo n° 203/2007

Código: 286249

Vistos e etc.

Defiro o pedido de p.149. Anote-se.

Cumpra-se integralmente a determinação de p. 148.

Intime-se a executada pessoalmente para que, em 15 (quinze) dias, 

regularize sua representação processual, sob pena de normal 

prosseguimento do feito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 26 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.: 764047 Nr: 16671-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO MUNIZ CALÇADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON ROBERTH BONIFÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO MUNIZ CALÇADA - 

OAB:6694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT

 Considerando a retificação dos polos na capa dos autos e no sistema 

Apolo, conforme certidão de fl. 241, procedo a republicação do despacho 

de fl. 240, adiante transcrito:

 "Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença de horários sucumbências 

requerido por Juliano Muniz Calçada em face de Wellington Roberth 

Bonifácio. Assim, promovam-se as devidas anotações na capa dos autos 

e no sistema Apolo.

Intime-se o devedor, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º, II do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 06 de março de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 129674 Nr: 16262-17.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERMINO GALDINO CORTEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): "TV GAZETA OU RECORD"-GAZETA & 

PUBLICIDADE E NEGÓCIOS LTDA, CLÓVIS ROBERTO BALSALOBRE DE 

QUEIRÓZ, LAURISTELA GUIMARÃES, EDIVALDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722/MT, JOCELANE 

GONÇALVES - OAB:9.390/MT

 Processo nº. 16262-17.2003.811.0041 - Código 129674

Vistos e etc.

Intime-se o exequente para dar efetivo prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 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.: 1047083 Nr: 44927-23.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, LUIZ CARLOS MUSSIO, MARCIO DA SILVA 

MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO. - 

OAB:3.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8.083/MT, Franciane cardoso Costa Leite - OAB:19689/O

 Processo nº. 44927-23.2015.811.0041 - Código 1047083

Vistos e etc.

Desentranhe-se a petição de p. 292/299, eis que estranha aos presentes 

autos.

Intime-se o autor para que comprove a distribuição da Carta Precatória 

expedida à p. 291.

Após, intime-se os réus citados para que se manifestem sobre o pedido 

de desistência formulado a p. 301/302.

Em seguida, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 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.: 1082902 Nr: 2876-60.2016.811.0041

 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: JUNIOR ANDRADE FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2876-60.2016.811.0041 - Código 1082902

 Vistos e etc.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Junior Andrade 

Ferreira em face de Porto Seguro Cia de Seguro Gerais. Assim, 

promovam-se as devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se o exequente da penhora realizada no rosto dos presentes autos 
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a p. 41.

Após, intime-se o devedor, através de seus patronos, para cumprimento 

da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de o devedor ser representado pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação do devedor somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do NCPC 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 NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os 

executados, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá 26 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.: 880218 Nr: 16903-19.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEANY SANTOS SILVA, DANILO MOSCHETA 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO D'ABINER FERNANDES - 

OAB:MT/12.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A, João Carlos de Lima Junior 

- OAB:142.452, LIMA JUNIOR, DOMENE ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:4.190/SP

 DAS CHAVES – POR CULPA DA CONSTRUTORA – DANO MATERIAL – 

CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Por tratar-se de sentença de 

mérito e fazendo-se uma interpretação sistemática e lógica da decisão, 

por se tratar de processo em fase de conhecimento, não há se falar em 

suspensão do processo, que serve para estabelecer se há ou não 

certeza sobre os pedidos pleiteados pelo autor, haja em vista que mesmo 

se sobrevier tal provimento aos requerimentos contidos na inicial, este não 

acarretarão qualquer constrição ou perda de bens ou valores a empresa 

nesta fase processual.(...) (Ap 70202/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018)Assim, indefiro os pedidos 

contidos na petição de p. 291/297.Visando ao saneamento e ao 

encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes 

a:a)Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);b)Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);c)Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).Cumpra com urgência processo incluso na Meta 02/2018 do 

CNJ.Cuiabá, 26 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.: 742204 Nr: 39079-94.2011.811.0041

 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: JOANA APARECIDA BARRETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLAS AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12.867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GONÇALVES JÚNIOR 

- OAB:183.311 SP, RAFAEL RODRIGO BRUNO - OAB:221737/SP

 Processo nº 3907994.2011.811.0041

Código: 742204

Vistos e etc.

Em atendimento ao principio do contraditório e da ampla defesa (art. 9° e 

10° do CPC/15), intime-se a exequente para que se manifeste sobre a 

petição e documentos de p. 289/313.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 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.: 178933 Nr: 26232-07.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Matheus Gomes Filho, MARIA JOSÉ POUSO 

GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCION. DO 

BANCO DO BRASIL - PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE CRISTINA COSTA 

RANGEL - OAB:6983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO PAZ 

ALARCÓN - OAB:37.007

 Processo nº. 26232-07.2004.811.0041 - Código 178933

Vistos e etc.

Ambas as partes pugnaram pela liquidação da sentença com a realização 

da pericia contábil, aplicando assim o previsto no art.95 do CPC:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que 

houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver 

requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício 

ou requerida por ambas as partes.”

Tendo as partes concordado com o rateio da pericia, caberá aos 

exequentes o pagamento de 50% dos honorários periciais e os 50% 

remanescentes caberá à parte executada.

Considerando que os honorários periciais foram pleiteados em 2014, 

DEFIRO o pedido de p. 900 e DETERMINO a intimação do perito nomeado, 

para que, informe ao juízo se mantem o valor requerido a titulo de 

honorários periciais.

Com as resposta, concluso para deliberação.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 26 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.: 1166746 Nr: 38699-95.2016.811.0041

 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: TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ ROSIM ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA 
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RIOS JÚNIOR - OAB:24350, FELIPE DE OLIVEIRA - OAB:39.362/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 3869-95.2016.811.0041

Código: 1166746

Vistos e etc.

 Defiro o pedido de busca de endereço retro.

Seguem informações obtidas junto à base de dados da RECEITA FEDERAL 

e do TRE-MT com o endereço do réu não citado.

Cite-se o réu por oficial de justiça nos endereços encontrados nesta 

comarca e pelos correios naqueles encontrados em comarcas distintas.

Intime-se o autor para ciência.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 26 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.: 720583 Nr: 16015-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO A. CAMPOS DE 

PAULA - OAB:7561 MT, IVAN FORTES DE BARROS - OAB:7084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 16015-55.2011.811.0041

Código 720583

 Vistos e etc.

Intimem-se pessoalmente a autora, no último endereço informado nos 

autos, para que no prazo de 05 (cinco) dias de o devido prosseguimento 

no feito, sob pena de extinção por abandono (485, §1 do NCPC).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 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.: 376306 Nr: 12442-77.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYDSON R. DE ARAUJO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO ZUCKER BURLAMAQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA REVERDITO VIVEIROS - 

OAB:5.683-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 275/2009 - Código 376306

Vistos e etc.

O exequente intimado via DJE nada requereu.

Assim, intime-se o exequente pessoalmente para que informe a este juízo 

se pretende a emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente 

ação, nos termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso o exequente não tenha interesse na expedição da referida certidão, 

deverá dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 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.: 894440 Nr: 26181-44.2014.811.0041

 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: MARINETE DE MORAES BATISTA

 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

 Processo n°26181-44.2014.811.0041

Código: 894440

Vistos e etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra com urgência processo incluso na Meta 02/2018 do CNJ.

Cuiabá, 26 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.: 314966 Nr: 19399-65.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE EDUCAÇÃO BOM JESUS DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13.696-A/MT, MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - OAB:16.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rachewski Scheir - 

OAB:16.449-MT, Dr. Lenildo Márcio da Silva - OAB/MT 5.340 - OAB:, 

GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848

 Processo nº. 19399-65.2007.81.0041 - Código 314966

Vistos e etc.

A exequente intimada via DJE nada requereu.

Assim, intime-se o exequente pessoalmente para que informe a este juízo 

se pretende a emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente 

ação, nos termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso o exequente não tenha interesse na expedição da referida certidão, 

deverá dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 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.: 1010618 Nr: 27850-98.2015.811.0041

 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: ANGELA CRISTINA DA SILVA PAIXÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:OAB/MT 2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:

 Processo n° 27850-98.2015.811.0041

Código: 1010618

Vistos e etc.

 A decisão de p. 131/132 não arbitrou os honorários periciais.

Posto isto, arbitro a titulo de honorários periciais o valor de R$1.000,00 (mil 

reais), que serão pagos ao final da demanda conforme previsto na 

decisão de p. 131/132.
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Requisite-se ao perito nomeado, via e-mail funcional ou telefone, data para 

a realização da pericia deferida.

Após, intime-se a autora para comparecer na data, horário e local 

designado para a realização da pericia.

Consigne que o não comparecimento da autora na pericia designada 

poderá gerar a improcedência dos pedidos iniciais.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 26 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.: 18869 Nr: 3097-68.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAR - CLEITON AUTO REGULADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTACIONAMENTO ACADÊMICOS, 

FRANCISCO DE CAMPOS FRAGA FILHO, AUGUSTE ELISE RODRIGUES 

FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6106/MT, NEURY ALCIDES DE SOUZA - OAB:1.883/RO, SILVANA 

MARIA DA SILVA - OAB:9571/MT, VALMIR PEDRO SCALCO - 

OAB:5963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUIDA RODRIGUES FREIRE - 

OAB:OAB/MT 11.502, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL

 Processo nº. 3097-68.2001.811.0041 - Código 18869

Vistos e etc.

Considerando a manifestação de p. 546, intime-se o exequente para que 

informe a este juízo se pretende a emissão da certidão de crédito, com a 

extinção da presente ação, nos termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso o exequente não tenha interesse na expedição da referida certidão, 

deverá dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 377897 Nr: 13988-70.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DA LUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6.777/MT

 Processo nº. 13988-70.2009.811.0041 - Código 377897

Vistos e etc.

Intime-se da penhora conforme requerido pelo exequente a p. 205.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 26 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.: 920010 Nr: 43448-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO TAROCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO TAROCO - 

OAB:17689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO CÉSAR BONFIM - 

OAB:10.630 OAB/MT

 Processo n° 43448-29.2014.811.0041 - Código: 920010

Vistos e etc.

Em que pese a impenhorabilidade prevista na Lei Nº 8.009, de 29 de março 

de 1990, o presente feito se arrasta desde o ano de 2014, sendo que 

todas as diligencia empregadas para encontrar bens passiveis de penhora 

foram em sua maioria infrutíferas.

Ademais o novo entendimento do STJ é que nem todos os bens que 

guarnecem a residência são impenhoráveis. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE BENS QUE 

GUARNECEM A RESIDÊNCIA DOS DEVEDORES. DUPLICIDADE. 

POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Os bens que 

guarnecem a residência são impenhoráveis, a teor da disposição da Lei 

8.009/90, excetuando-se aqueles encontrados em duplicidade, por não se 

tratarem de utensílios necessários à manutenção básica da unidade 

familiar." (REsp 533.388/RS, Relator em. Ministro TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ de 29/11/2004). 2. Agravo regimental 

não provido. (STJ - AgRg no REsp: 606301 RJ 2003/0183923-2, Relator: 

Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2013)

Posto isto, DEFIRO o pedidos de p.63 e DETERMINO a penhora dos bens 

dúplices que guarnecem a residência da executada, bem como aqueles 

considerados luxuosos e suntuosos.

Após, cumpra-se conforme previsto no art. 841 do CPC/15:

“Art. 841.Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado.

§ 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à 

sociedade de advogados a que aquele pertença.

§ 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será 

intimado pessoalmente, de preferência por via postal.”

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 525 CPC/15, 

certifique-se.

Cuiabá, 26 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.: 376012 Nr: 12198-51.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDERGÁS TRANSPORTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISYENE DINIZ CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUREMBERGUE ALVES JUNIOR - 

OAB:10.203, RAQUEL DREYER - OAB:8413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 267/2009 - Código 376012

Vistos e etc.

A exequente intimada via DJE para dar prosseguimento ao feito, nada 

requereu.

Assim, intime-se a exequente pessoalmente para que informe a este juízo 

se pretende a emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente 

ação, nos termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso o exequente não tenha interesse na expedição da referida certidão, 

deverá dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 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.: 1081982 Nr: 2505-96.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DOS VIDROS COMERCIO ATACADISTA LTDA 

ME, JULIANA BARROS LATORRACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. O. ALVES -ME, INDÚSTRIA CORTINA DE 

VIDROS MT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHYA MOREIRA BONS 

OLHOS VIEIRA - OAB:OAB/MT 11.029, GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:OAB/MT 13.460-B

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

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007, RODOLFO COELHO 
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RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 Processo n° 2505-96.2016.811.0041

Código: 1081982

Vistos e etc.

 Cumpra-se a determinação proferida nos autos em apenso (código 

1070265)

Cuiabá, 26 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.: 1070265 Nr: 55515-89.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DOS VIDROS COMERCIO ATACADISTA LTDA 

ME, JULIANA BARROS LATORRACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. O. ALVES -ME, INDÚSTRIA CORTINA DE 

VIDROS MT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHYA MOREIRA BONS 

OLHOS VIEIRA - OAB:OAB/MT 11.029

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

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 Processo n° 55515-89.2015.811.0041

Código: 1070265

Vistos e etc.

 Defiro o pedido de busca de endereço.

Seguem informações obtidas junto à base de dados da RECEITA 

FEDERAL, DETRAN e do TRE-MT com o endereço do réu não citado e do 

seu representante legal.

Cite-se o réu por meio do seu representante legal, por oficial de justiça nos 

endereços encontrados nesta comarca e pelos correios naqueles 

encontrados em comarcas distintas.

Intime-se o autor para ciência.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 26 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.: 200681 Nr: 17514-84.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA RONCADOR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTINORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, NILVO FRANCISCO SALVATORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO PERNOMIAN 

RODRIGUES - OAB:109.655/SP, KARINA BOZOLA GROU - OAB:164466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738/MT

 Processo n° 608/2008

Código: 200681

Vistos e etc.

Este feito vem se arrastando desde o ano de 2005.

E, considerando que entre o pedido de p. 354 (12/12/2017) já decorreu o 

prazo requerido, INDEFIRO o pedido de suspensão.

Intime-se a exequente para que informe a este juízo se pretende a 

emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso a exequente não tenha interesse na expedição da referida certidão, 

deverá dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de julho de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 789483 Nr: 43493-04.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIELI LISAKOWSKI SANTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANA LEITE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DAYANA LEITE DE CARVALHO, Cpf: 

99892847172, Rg: 11698578, brasileiro(a), fisioterapeuta. 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 Indenização Por Danos Morais, 

Materiais e Pedido de Liminar por Marieli Lisakowski Santim em face de 

Dayana Leite de Carvalho, onde a autora alega ter feito compra de 

tratamento fornecido pela requerida, alega que contraiu infecção por 

bactéria, por força da notificação da ANVISA, vem tendo gastos mensais, 

com danos materiasi e morais. Requer a inversão do onus da prova ante a 

hipossuficiência da parte autora e o reembolso dos valores já pagos e 

pagamento mensal para o custeio do tratamento da requerente . A causa 

recebeu o valor de R$ 359.214,56 ( trezentos e cinquenta e nove mil 

duzentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos).

Despacho/Decisão: Processo n°43493-04.2012.811.0041Código: 789483 

Vistos e etc.Considerando as várias tentativas de localização da ré 

Dayana Leite, bem como o grande lapso temporal desde a propositura 

desta ação até a presente data, DEFIRO o pedido de citação por edital 

retro, nos termos do art. 256, II e §3° do CPC/15.Cite-se a Ré Dayana Leite, 

por edital, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 

30 (trinta) dias.Citada a Ré, por edital, e certificado a não manifestação no 

prazo legal, desde já, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de 

Processo Civil, nomeio como curador especial Dra. Aparecida de Castro 

Martins, advogada que patrocina a parte ré nos autos em apenso (código 

785972 p. 127).Expeça-se o necessário.Cumpra-se com URGÊNCIA 

processo incluso na Meta 02/2017 do CNJ.Cuiabá, 04 de agosto de 

2017.ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Maria Rosa 

Locatelli, digitei.

Cuiabá, 29 de setembro de 2017

Lygia Marinho Fontes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 283842 Nr: 7396-78.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ANTONIO RODRIGUES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8.689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS 

- OAB:10318

 Processo nº. 7396-78.2007.811.0041 - Código 283842

Vistos e etc.

A exequente intimada via DJE nada requereu.

Assim, intime-se o exequente pessoalmente para que informe a este juízo 

se pretende a emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente 

ação, nos termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso o exequente não tenha interesse na expedição da referida certidão, 

deverá dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 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.: 3262 Nr: 3818-25.1998.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FLORINDO PILHALARME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS SANTILLI, LUIZ CARLOS 

SANTILLI, ANTONIO SÉRGIO SANTILLI, ROSELENE DAHAS DE CARVALHO 

SANTILLI, PAULO ORDIDES SANTILLI, MARIA CATARINA FERRARI 

SANTILLI, MÁRCIO GREGÓRIO SANTILLI, MARIA CECÍLIA ZUGLIANI 

HENRIQUE SANTILLI, ESPÓLIO DE ANTONIO SANTILLI, AUGUSTO 

DOURADO BROVEGLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - 

OAB:4464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNY FABRICIO CABRAL 

GOMES - OAB:6337-MS, HERCÍDIO SALVADOR SANTIL - OAB:61.108

 Processo nº. 3818-25.1998.811.0041 - Código 3262

Vistos e etc.

O exequente intimado via DJE para dar prosseguimento ao feito, nada 

requereu.

Assim, intime-se o exequente pessoalmente para que informe a este juízo 

se pretende a emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente 

ação, nos termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso o exequente não tenha interesse na expedição da referida certidão, 

deverá dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 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.: 450924 Nr: 23387-89.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA, ANTONIO TADEU CICERO 

DE SÁ, ELVINO DE SOUZA, FELICIANO FISTAROL, FRANCISCO LEITE DE 

OLIVEIRA, ISAAC CAPATO, RESOVALDO PEREIRA PRIOLI, SIRLEI 

BEATRIZ CERUTTI RIZZOTTO, ESPÓLIO DE RUI ALBERTO RIZZOTTO, 

SALATIEL DE OLIVEIRA, VALTER DIVINO BORGES

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

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

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente 

ocorrerá na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente 

e através de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 

(noventa) dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo 

homologado pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o 

pagamento das diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos 

econômicos Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente 

feito.Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o 

juízo, a fim de que o presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, 

"d" do CPC, estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.A não 

adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, também 

deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se fizerem 

necessárias.Às providências. Cumpra-se.Intimem-se todos.Cuiabá, 26 de 

julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 315480 Nr: 19700-12.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULEICA DELGADO

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

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

OAB:9235/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE CALIFANI MERINO 

LAPINSKI - OAB:6373/MT

 Certifico que, nesta data, atualizei os patronos da parte autora, conforme 

petição de fl. 321.

 Assim sendo, encaminho nova intimação à parte autora para 

manifestar-se acerca do cálculo de fls. 367/371, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 728221 Nr: 24133-20.2011.811.0041

 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: LUIZ AUGUSTO PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR CORREA DA ROCHA - 

OAB:4546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem , no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos à 

1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 861504 Nr: 2905-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RICARDO PEREIRA 

CAJANGO - OAB:12898/MT, VANESSA AGATA GARCIA CAJANGO - 

OAB:12612-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91.311, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:91311/SP, SOLANO DE 

CAMARGO - OAB:149.754

 Vistos etc.

Considerando que o recurso de agravo de instrumento foi improvido, 

intime-se a executada para cumprimento da obrigação, como determinado 

à p. 678, em 15 dias, devidamente corrigida.

Decorrido o prazo sem pagamento, intime-se o exequente para apresentar 

o cálculo atualizado, requerendo o que de direito, em 15 dias.

Atualizem-se os dados dos patronos das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1101117 Nr: 10992-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE SALES DE ASSIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - 

OAB:18525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13431-A

 Processo nº. 10992-55.2016.811.0041- Código 1101117

Vistos e etc.

Atenda a solicitação de p.69.

Após, certifique-se o noticiado a p. 64/67.

Em seguida, intime-se a autora para requerer o que entende por direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 26 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.: 1166010 Nr: 38381-15.2016.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEDRO DOMINGUES

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para manifestarem sobre o 

Laudo Pericial de fls. 113/117, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 724558 Nr: 20227-22.2011.811.0041

 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: CRISTOVÃO ALVES 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

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

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação Adesivo apresentado às fls. 

396/399 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 ré 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.: 714031 Nr: 8910-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARADISE AUTO POSTO CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDELL CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO MOSER - 

OAB:9.932-B/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos a legislação vigente e do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a certidão do Oficial de 

Justiça de fl. 160.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 262017 Nr: 21645-68.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. DA SILVA COMERCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de proceder a intimação da parte autora para efetuar o 

pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 846200 Nr: 49825-50.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BEATRIZ DE BARROS

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

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedentes os pedidos desta ação de cobrança proposta por 

ANA BEATRIZ DE BARROS contra a FUNCEF – FUNDAÇÃO DOS 

ECONOMIARIOS FEDERAIS.Custas pela autora, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. 

Contudo, sendo a mesma 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, 27 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.: 846770 Nr: 50359-91.2013.811.0041

 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: CENIRA AUXILIADORA MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedentes os pedidos desta ação de cobrança proposta por 

CENIRA AUXILIADORA MATTOS contra a FUNCEF – FUNDAÇÃO DOS 

ECONOMIARIOS FEDERAIS.Custas pela autora, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. 

Contudo, sendo a mesma 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, 27 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.: 846509 Nr: 50114-80.2013.811.0041

 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: ODETE FERNANDES DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA MASSA 

GOMES - OAB:19941/DF, FABIOLA RITZMANN DE OLIVEIRA SANTIAGO 

- OAB:21.383 - OAB/SC, JORGE ANDRÉ RITZMAN DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SC 11.985, JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - 

OAB:11985-SC, OSVALDO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:23738, SONIA 

MARTINS SACCON ANGULSKI - OAB:6.008

 Numeração Única 50114-80.2013.811.0041 - Código 846509

DESPACHO

 Desentranhe-se o malote digital de p. 240/251 e promova a sua juntada 

nos autos corretos, pois, embora haja menção do código deste processo, 

a parte autora é diversa.

Intime-se a ré para efetuar o depósito dos honorários do perito, no prazo 

de 05 dias, sob pena de preclusão da produção da prova pericial que, 

aliás, pode ser feita na fase de liquidação de sentença, caso haja 

procedência.

Cumpra-se com prioridade, processo integrante da Meta 02-CNJ.

Cuiabá, 27 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.: 896052 Nr: 27038-90.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONORA SANTOS DE FARIA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERONI PEDRO DA SILVA - 

OAB:9677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 Processo nº 27038-90.2014.811.0041 – Código 896052

DESPACHO

Eleonora Santos de Faria propôs ação previdenciária contra a FUNCEF – 

Fundação dos Economiários Federais, em que requer a revisão do 

benefício e cobrança de diferenças, ao argumento de que o cálculo 

utilizado pela ré viola o princípio da isonomia, porquanto o benefício inicial 

corresponde a 70% para as contribuintes do sexo feminino, e 80% para 

os contribuintes do sexo masculino.

A questão diz respeito à matéria constitucional e se encontra em 

discussão perante o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 

n. 639.138/RS.

Devido à sua relevância, foi reconhecida a repercussão geral.

Posto isto, SUSPENDO a tramitação desta ação até o julgamento do RE n. 

639.138/RS.

Registro que a suspensão tem por finalidade evitar prejuízo às partes e ao 

judiciário brasileiro, notadamente com a realização de atos processuais 

que, ao final, possam se revelar inúteis. Com a medida, previne-se, ainda, 

a prolação de decisões conflitantes com orientação a ser dada, o que 

enseja a interposição de recursos desnecessários e o levantamento de 

valores em execuções provisórias.

Após o julgamento, juntem-se aos autos os documentos porventura 

existentes, fazendo-os conclusos em seguida.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 27 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.: 797855 Nr: 4240-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DE CAMPOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GRAZIELA DOS SANTOS 

RIBEIRO, EDSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT, JOSÉ CARLOS CONVENTO - 

OAB:102.858-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS CONVENTO - 

OAB:102.858-SP

 Diante da comprovação de renúncia à parte, defiro o pedido de p. 207, 

devendo o nome do causídico ser excluído de futuras publicações.

Defiro parcialmente o pedido de p. 213/214, a fim de que Edson dos 

Santos seja pessoalmente intimado para regularizar a representação 

processual do espólio, inclusive com a constituição de novo advogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 969831 Nr: 9257-21.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BELO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO D'AMICO MADI, DANILO SILVA 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO P. SALATA NAHSAN - 

OAB:11.867-A

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

OAB:14322/MT, GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - 

OAB:12358

 Certifico que, nesta data, cadastrei o advogado da parte requerido Danilo 

Silva Soares conforme documento de fl.145. Desta forma, encaminho para 

republicação a intimação de fl.179 cujo teor transcrevo:

 "Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC)."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 37977 Nr: 12589-84.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FLORINDO PILHALARME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camargo Soares Empreedimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8.511/MT, ADEMIR JOEL CARDOSO - OAB:MT 3473-A, 

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, JOSÉ FRANCISCO 

NEVES - OAB:9352/MT, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYLMAR PITELLI TEIXEIRA 

FORTES - OAB:107.950/SP, FERNANDA ELISSA DE CARVALHO - 

OAB:132649/SP

 Certifico que, tendo em vista que na publicação do Despacho de fl. 314 

não constou alguns dos advogados cadastrados, procedo a republicação 

do Despacho.

"Vistos.

Defiro o pedido da p. 308/309, nos termos do art. 110, do CPC. Anote-se 

no Sistema Apolo e capa dos autos.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, requerendo o que 

de direito, no prazo de quinze dias.

Defiro o pedido da p. 311/313. Anote-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 843248 Nr: 47181-37.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

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

OAB:OAB/MT 12.009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLLINE QUANI 

RODRIGUES - OAB:17409/E, JAIME STOCHERO - OAB:76214 OAB/RS, 

KLÉRYSTON LASIE SEGAT - OAB:62.781 OAB/RS

 Atualizem-se os dados dos atuais patronos da autora.

Defiro o pedido de vistas à autora, por cinco dias. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 834857 Nr: 40136-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atualizem-se os dados dos atuais patronos da autora.

Defiro o pedido de vistas à autora, por cinco dias. Intime-se.

6ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036325-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENDRIGO FANTIN DA SILVA (AUTOR)

ARYELE CHRISTINE BANDEIRA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA ARAUJO BARCELOS (RÉU)

CRISTIELLE REGINA CAMPOS PEREIRA (RÉU)

CLEBER ALMEIDA DA SILVA (RÉU)

R.A. BARCELOS CERIMONIAL - ME (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para apresentar os 

endereços completos das partes Requeridas, no prazo 05 dias. 27 de 

julho de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM 

RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004896-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BRAGA DA SILVA SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - SP24821 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE CANDIDA DE SOUZA (RÉU)

JESSICA OLIVEIRA DE JESUS (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para apresentar os 

endereços das Requeridas, no prazo de 05 dias. 27 de julho de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1005480-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO)

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO)

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA PEREIRA LUCAS (REQUERIDO)

DARCY MACIEL COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Ante o contido na petição de ID 12466372 e documento de ID 

12466373, defiro os pedidos contidos na supracitada petição, por 

consequência, expeça-se Carta Precatória conforme pretendido. Em que 

pesem os argumentos trazidos pela parte Requerida acerca da 

necessidade de revogação da tutela de urgência concedida (ID 

12584877), mantenho a decisão de ID 12170803 por seus próprios 

fundamentos. No mais, certifique a tempestividade da contestação 

apresentada em ID 12584877, bem como, do pedido principal de ID 

12869283. Após, venham os autos conclusos para decisão. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019503-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILCE DE PINHO GRUNWALD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DALTRO NETO OAB - MT11644/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SILAS DA CUNHA PAES - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019503-54.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOILCE DE PINHO GRUNWALD RÉU: DANIEL SILAS DA CUNHA PAES - EPP 

Vistos etc. Revogo a decisão de id n. 14274307, pois proferida de forma 

equivocada, uma vez que a inicial possui vícios que devem ser sanados 

para o devido recebimento da ação. De início, verifico que há dúvidas 

sobre quem deve figurar no polo passivo da presente demanda, se é 

apenas a empresa Daniel Silas da Cunha Paes – EPP ou também o seu 

proprietário Daniel Silas da Cunha Paes. Assim, determino que a 

Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça quem deve figurar no 

polo passivo da presente lide e, caso seja o proprietário, que proceda a 

qualificação completa, conforme determina o artigo 319, inciso II, do Código 

de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Além disso, 

observa-se que o Código de Processo Civil/2015 estabeleceu em seu 

artigo 292, inciso V, que o pedido de indenização por danos morais deve 

vir identificado com o valor pretendido pelo requerente, não podendo a 

parte requerer a fixação do quantum indenizatório ao livre arbítrio do Juiz. 

Em assim sendo, determino que a Requerente emende a inicial, em 15 

(quinze) dias, indicando o valor pretendido a título de danos morais, 

também sob pena de indeferimento da inicial. Por consequência, no mesmo 

prazo, deverá a Requerente retificar o valor dado à causa, com base nos 

danos morais solicitados e demais ganhos pretendidos na ação. Havendo 

retificação, determino que a Secretaria proceda as anotações junto ao 

sistema PJE. Por fim, verifico que a parte Autora não identificou todos os 

documentos junto ao sistema PJE conforme estabelece o artigo 32 da 

ResoluçãoTJMT/TP n. 03/2018, in verbis: 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, CPC. – grifei e negritei. Conforme se vê nos documentos de id n. 

13987595 a 13987690, a Requerente identificou os documentos como 

“doc 01” a “doc 06”, o que dificulta o exame dos autos digitais, pois não se 

referem aos documentos efetivamente juntados. Desse modo, intime-se a 

parte Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

procedendo nova juntada da inicial, com as retificações acima, e de todos 

os documentos que acompanham a inicial, em ordem cronológica, 

identificando cada um deles conforme a norma acima citada, sob pena de 

indeferimento da exordial. Com a emenda, determino a exclusão do 

sistema PJE dos documentos juntados anteriormente à presente decisão. 

Após, imediatamente conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010221-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CORDEIRO CILENTO OAB - SP54184 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIMED SERVICOS MEDICOS SS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT0007481A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010221-26.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. EXECUTADO: SONIMED SERVICOS 

MEDICOS SS LTDA Vistos etc. Recebo o pedido de Cumprimento de 

Sentença (id n. 13997130), anote junto ao sistema PJE. Intime-se a parte 

Executada na pessoa de seu advogado para que efetue o pagamento da 
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obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena penhora de quantos 

bens forem necessários para cumprimento da obrigação (art. 523, §3º, 

Código de Processo Civil). Transcorrido o prazo acima fixado e não 

havendo pagamento, arbitro multa e honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento), cada, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo 

Civil, iniciando de imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte 

Executada apresentar impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009629-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA PIRAGINE OAB - MT0017210S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGANHA & CIA LTDA - ME (DEPRECADO)

Outros Interessados:

RICARDO VIETA SOARES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009629-79.2017.8.11.0041. 

DEPRECANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A DEPRECADO: MAGANHA 

& CIA LTDA - ME Vistos etc. Considerando o longo lapso temporal 

decorrido do sobrestamento da presente deprecata, que encontra-se 

aguardando novo endereço da testemunha a ser inquirida, intime-se a 

Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no 

prosseguimento da presente, indicando o endereço da testemunha. 

Inexistindo manifestação, devolva-se à origem. Sendo indicado endereço 

de comarca diversa, remeta-se a Carta Precatória ao novo destino, ante o 

caráter itinerante. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029718-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME 

(DEPRECADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029718-26.2017.8.11.0041. 

DEPRECANTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA 

DEPRECADO: LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA 

LTDA - ME Vistos etc. Para cumprir a presente deprecata, designo 

audiência para o dia 26 de setembro de 2018, às 14:00 horas. 

Considerando que houve o depósito da diligência (id n. 10196597), 

intime-se a testemunha via Oficial de Justiça. Oficie-se o Juízo deprecado. 

Intimem-se as partes via DJE. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012758-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO RAMOS BOCARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para pagar as custas ou 

proceder a distribuição da Carta Precatória, no prazo 05 dias. 27 de julho 

de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015378-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN SILVA LIMA (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015378-43.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GILVAN SILVA LIMA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de outubro de 

2018, às 12:00 horas, a ser realizada na sala 03 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015496-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA NUNES DE ALMEIDA PAULA (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015496-19.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CLEUSA NUNES DE ALMEIDA PAULA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 28 

de novembro de 2018, às 12:00 horas, a ser realizada na sala 01 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte 

Requerida esteja se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos 

termos do artigo 252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em 

audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público 

(art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015539-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015539-53.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANTONIO CARLOS DA FONSECA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de outubro de 2018, às 08:00 horas, a ser realizada na sala 04 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015678-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO SOARES ARAUJO (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015678-05.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CARLOS ALBERTO SOARES ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de outubro de 2018, às 08:15 horas, a ser realizada na sala 04 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015679-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERBETH FERREIRA 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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015679-87.2018.8.11.0041. AUTOR: 

HERBETH FERREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de outubro de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada na sala 04 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015822-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO AMAZINO 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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015822-76.2018.8.11.0041. AUTOR: 

THIAGO AMAZINO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de outubro de 2018, às 08:45 horas, a ser realizada na sala 04 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015832-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015832-23.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ERALDO DE JESUS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 26 de outubro de 2018, às 08:00 horas, a ser 

realizada na sala 05 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Havendo 

suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, defiro a sua citação 

por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo 

Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). 

Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015869-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL ANGELO DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015869-50.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ELIEL ANGELO DA ROCHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
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SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a 

parte Requerente tenha manifestado o desinteresse na conciliação, com 

base no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência 

conciliatória para o dia 26 de outubro de 2018, às 08:15 horas, a ser 

realizada na sala 05 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Havendo 

suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, defiro a sua citação 

por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo 

Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). 

Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016862-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA PEREIRA GRILLANDA (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016862-93.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ISABELA PEREIRA GRILLANDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de outubro de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada na sala 05 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016875-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA 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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016875-92.2018.8.11.0041. AUTOR: ANA 

PAULA SILVA RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de outubro de 2018, às 08:45 horas, a ser realizada na sala 05 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016879-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ROMAO DOS SANTOS MORAIS (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016879-32.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FRANCISCO ROMAO DOS SANTOS MORAIS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 26 de outubro de 2018, às 08:00 horas, a ser 

realizada na sala 06 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Havendo 

suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, defiro a sua citação 

por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo 

Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). 

Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016970-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA VANECA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016970-25.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANTONIA VANECA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a 

parte Requerente tenha manifestado o desinteresse na conciliação, com 

base no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência 

conciliatória para o dia 26 de outubro de 2018, às 08:15 horas, a ser 

realizada na sala 06 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Havendo 

suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, defiro a sua citação 

por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo 

Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, 

observo que a Autora é portadora de debilidade profissional decorrente de 

acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos 

termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. 

De igual modo, proceda-se a identificação do feito referente a prioridade 

acima citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017007-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONISIO CARDOSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017007-52.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LEONISIO CARDOSO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de outubro de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada na sala 06 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017026-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DIAS MILHOMENS (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017026-58.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JULIANA DIAS MILHOMENS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de outubro de 2018, às 08:45 horas, a ser realizada na sala 06 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017401-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILIANE SANTOS 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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017401-59.2018.8.11.0041. AUTOR: 

QUEILIANE SANTOS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de outubro de 2018, às 11:45 horas, a ser realizada na sala 06 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016960-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA EMILY NOGUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016960-78.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: RAFAELA EMILY NOGUEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Observa-se que o Requerente havia ajuizado anteriormente demanda 

idêntica à presente, registrada no sistema PJE sob o n. 

100799-44.2018.8.11.0041, que todavia foi julgada extinta, sem resolução 

do mérito, pelo Juízo da 7ª Vara Cível desta Comarca. Assim sendo, 

verifico que a presente lide foi distribuída de forma errônea a este Juízo, 

pois há prevenção do Juízo supracitado. Nesse sentido é o que 

estabelece o artigo 286 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 286. 

Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I – 

quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já 

ajuizada; II – quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de 

mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros 

autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; (...)” – 

grifei. E, ainda, o entendimento da Jurisprudência: CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 

AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO - DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. À 

inteligência do artigo 253, II, do CPC, com redação determinada pela Lei 

11.280/2006, distribuir-se-ão por dependência as causas de qualquer 

natureza quando, tendo sido extinto o processo, sem resolução de mérito, 

for reiterado o pedido. Conflito conhecido. Declarado competente o Juiz da 

11ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte. (TJ-MG 

100000746586750001 MG 1.0000.07.465867-5/000(1), Relator: ROBERTO 

BORGES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/05/2008, Data de 

Publicação: 31/05/2008). Diante do exposto, e em observância ao princípio 

da identidade física do juiz, DECLARO este Juízo absolutamente 

incompetente para processar e julgar o presente feito, devendo o 

processo ser remetido para a 7ª Vara Cível desta Capital. Com o decurso 

de prazo da presente, remetam-se os autos ao referido Juízo, com as 

baixas e anotações necessárias junto à autuação. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017412-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO ALVES PEREIRA (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017412-88.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CARLITO ALVES PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de outubro de 2018, às 09:00 horas, a ser realizada na sala 07 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 
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atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017491-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PIMENTEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017491-67.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RAFAEL PIMENTEL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de outubro de 

2018, às 09:15 horas, a ser realizada na sala 07 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018272-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO KAHA (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018272-89.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CARLOS EDUARDO KAHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de outubro de 2018, às 09:30 horas, a ser realizada na sala 07 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018305-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHANDECLE GONCALVES DA COSTA (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018305-79.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CHANDECLE GONCALVES DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de outubro de 2018, às 09:45 horas, a ser realizada na sala 07 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018403-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANDRA DE ALMEIDA FERREIRA BASTOS (AUTOR)

S. A. P. B. (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018403-64.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SHAIANE AMANDA PEREIRA BASTOS, MARIA SANDRA DE ALMEIDA 

FERREIRA BASTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de outubro de 

2018, às 10:15 horas, a ser realizada na sala 07 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018434-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANGIVALDO PEREIRA FERREIRA (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018434-84.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VANGIVALDO PEREIRA FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de outubro de 2018, às 10:30 horas, a ser realizada na sala 07 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 
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A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018608-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE FREIRE SOARES (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018608-93.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VIVIANE FREIRE SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de outubro de 2018, às 10:45 horas, a ser realizada na sala 07 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018537-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SILVA BLANCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT0020518A 

(ADVOGADO)

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018537-91.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANDERSON SILVA BLANCO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de outubro de 2018, às 11:00 horas, a ser realizada na sala 07 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018616-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DOS REIS (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018616-70.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARCIA APARECIDA DOS REIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de outubro de 2018, às 11:15 horas, a ser realizada na sala 07 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018650-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA ALVES DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS OAB - MT22730/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018650-45.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUCILA ALVES DE ARRUDA E SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a 

assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código 

de Processo Civil) para 26 de outubro de 2018, às 11:30 horas, a ser 

realizada na sala 07 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Havendo 

suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, defiro a sua citação 

por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo 

Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). 

Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019081-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE BISPO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019081-79.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SIRLENE BISPO DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de outubro de 2018, às 11:45 horas, a ser realizada na sala 07 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 
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A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019094-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VINICIUS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019094-78.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LUCAS VINICIUS DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de outubro de 2018, às 12:00 horas, a ser realizada na sala 07 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029718-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME 

(DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL DREYER OAB - MT0008413A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029718-26.2017.8.11.0041. 

DEPRECANTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA 

DEPRECADO: LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA 

LTDA - ME Vistos etc. Para cumprir a presente deprecata, designo 

audiência para o dia 26 de setembro de 2018, às 14:00 horas. 

Considerando que houve o depósito da diligência (id n. 10196597), 

intime-se a testemunha via Oficial de Justiça. Oficie-se o Juízo deprecado. 

Intimem-se as partes via DJE. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021630-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE MORAES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT0017658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA FUNERARIA SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021630-62.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA DE MORAES MENDES REQUERIDO: AGENCIA 

FUNERARIA SANTA RITA LTDA - EPP Vistos etc. Observa-se que o 

Código de Processo Civil/2015 estabeleceu em seu artigo 292, inciso V, 

que o pedido de indenização por danos morais deve vir identificado com o 

valor pretendido pelo requerente, não podendo a parte requerer a fixação 

do quantum indenizatório ao livre arbítrio do Juiz. Em assim sendo, 

determino que a Requerente emende a inicial, em 15 (quinze) dias, 

indicando o valor pretendido a título de danos morais, sob pena de 

indeferimento da inicial. Por consequência, no mesmo prazo, deverá a 

Requerente retificar o valor dado à causa, com base nos danos morais 

solicitados e demais ganhos pretendidos na ação. Além disso, determino 

que a Requerente indique os fundamentos jurídicos do pedido de tutela de 

evidência, identificando qual das hipóteses previstas no artigo 311 do 

Código de Processo Civil se enquadra à espécie, sob pena de não 

apreciação do referido pedido. Transcorrido o prazo, certifique o 

necessário e venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022176-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE POXORÉU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022176-20.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: KASSIA ALVES REQUERIDO: MUNICIPIO DE POXORÉU, 

ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO PELA PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos etc. Com base na 

Resolução n. 11/2017/TP do Tribunal de Justiça, determino a imediata 

redistribuição da presente Carta para uma das Varas Especializadas em 

Fazenda Pública desta Comarca. Cumpra-se imediatamente, em razão da 

urgência que o caso requer. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021308-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSIAS PEREIRA AZEVEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I F E CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021308-42.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: OSIAS PEREIRA AZEVEDO REQUERIDO: I F E CURSOS 

LTDA - ME Vistos etc. Observa-se que a parte Autora não identificou 

todos os documentos junto ao sistema PJE conforme estabelece o artigo 

32 da ResoluçãoTJMT/TP n. 03/2018, in verbis: 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, CPC. – grifei e negritei. Conforme se vê nos 

documentos de id n. 14189372 e 14189354, a Requerente identificou os 

documentos como “DOCS. OSIAS PEREIRA AZEVEDO” e “DOCS 

PESSOAIS – OSIAS PEREIRA AZEVEDO, o que dificulta o exame dos autos 

digitais, pois não se referem aos documentos efetivamente juntados. 

Desse modo, intime-se a parte Requerente para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, procedendo nova juntada de todos os 

documentos que acompanham a inicial, em ordem cronológica, 

identificando cada um deles conforme a norma acima citada, sob pena de 
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indeferimento da exordial. Com a emenda, determino a exclusão do 

sistema PJE dos documentos juntados anteriormente à presente decisão. 

Após, imediatamente conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1078462 Nr: 522-62.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YUKIO CARLOS ABIKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER WALISON DE ASSIS RAMOS, 

CLEUNIVAL JOSÉ RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMARY MENEZES SOUZA - 

OAB:14905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:MT/ 17.514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:19.133/MT

 Vistos etc.

Observa-se que as partes não pugnaram pela produção de prova, após 

devidamente intimadas para tanto (fls. 122 e 127). Além disso, após a 

designação de audiência de instrução e julgamento, as partes não 

arrolaram testemunhas.

Em assim sendo, e pelo depoimento pessoal das partes ser irrelevante 

para a solução da controvérsia, suspendo a realização da audiência 

instrutória, restando preclusa a produção de qualquer outro meio de 

prova.

Tratando-se de vício sanável, determino que o requerido Cleunival José 

Ramos seja intimado pessoalmente para regularizar sua representação 

processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena revelia (art. 76, §1º, 

inciso I, do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo, certifique-se o necessário e venham os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se as partes da presente. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 800490 Nr: 6910-83.2013.811.0041

 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: AMANDA MALDONADO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 039 S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS 

- OAB:7287/MT, VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - OAB:6801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:16.377/MT

 Em razão de já ter decorrido o prazo requerido pelo autor, procedo sua 

intimação para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 908457 Nr: 35819-04.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROPAULO COMERCIO DE DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA

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

TRABALHO MÉDICO

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

OAB:13.296/MT

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

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1071579 Nr: 56102-14.2015.811.0041

 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: PAULO DA SILVA PISTORI

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CELESTINO BATISTA 

NETO - OAB:11367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

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

impulsiono os autos para intimar as partes a se manifestarem acerca da 

proposta dos honorários periciais no valor de R$ 4.980,00 (quatro mil, 

novecentos e oitenta reais), no prazo de 15 (quinze) dias, havendo 

concordância deposite a ré o valor integral dos honorários periciais, 

conforme determinado no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1067419 Nr: 54267-88.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGILEI RAMOS DUFFECK, ZAIDE DUFFECK

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEIDIANE CUSTODIO DA SILVA 

ASSIS - OAB:11.451, HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - OAB:8428/MT

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

MASCARANHAS BARBOSA - OAB:13.245-A, OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO - OAB:4.062/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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1036091 Nr: 39628-65.2015.811.0041

 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: LUCIANA DE LIMA ESTEVO

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 : 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.: 1051120 Nr: 46972-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIANE MACIEL CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859/SP

 Certifico que o patrono do autor não efetivo atendimento a intimação de 

fls. 126, visto que peticionou requerendo a expedição de alvará, porém a 
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penhora foi negativa, assim procedo sua intimação para manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 307947 Nr: 16889-79.2007.811.0041

 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: BATISTA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO DA 

CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833-AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK LEITE FERREIRA - 

OAB:6952/MT, FLÁVIA CAROLINE TAQUES FERREIRA - OAB:9131, 

JOANIR MARIA DA SILVA - OAB:2.324/MT, LAURO JOSÉ DA MATA - 

OAB:3.774/O-MT, LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - OAB:8340-B/MT, Márcia 

Cruz Moreira - OAB:4.952/MT, MARIO BODNAR - OAB:3.526/MT, 

NEDSON CAPISTRANO DE ALENCAR - OAB:8152

 Concedo ao perito judicial o prazo de 30 (trinta) dias, em razão da 

complexidade da causa.Esclareço às partes que a discussão acerca da 

utilização ou não das 29.500 ordens de serviço (“Item 2” das impugnações 

da Requerida) como prova se refere a matéria de mérito, que será 

analisada na sentença e aliado às demais provas carreadas aos autos. 

Neste momento, o que se faz necessário apreciar é tão somente se a 

prova foi produzida e se há vício no laudo capaz de desconstitui-lo, como 

por exemplo, se fora respeitado o contraditório e ampla defesa.Com a 

juntada da manifestação do perito, intime-se a Requerente para se 

manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias.Decorrido o prazo, certifique-se o 

necessário e, após, abra-se vistas dos autos à Requerida também pelo 

prazo de 30 (trinta) dias. No mesmo prazo, determino que a Requerida 

manifeste interesse na produção de prova testemunhal, haja vista que a 

Requerente já manifestou seu interesse no julgamento antecipado da 

lide.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 767815 Nr: 20657-37.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS RODOLFO HORN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO B. PETRAGLIA JR - 

OAB:OAB/MT 7.215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento da sentença, no prazo de 05 (cinco) dias.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1203023 Nr: 5583-64.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA BARROS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO OSMAR PIZZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCELIO OLIVEIRA DIAS - 

OAB:371.458, JOSÉ LUIS POLEZI - OAB:80.348/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENINE POVOAS DE ABREU - 

OAB:17.120, PATRÍCIA NAVES MAFRA - OAB:21447

 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.: 462862 Nr: 31335-82.2010.811.0041

 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: LUCIANA FERNANDES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA BELLA MÓVEIS PLANEJADOS E 

DECORAÇOES, DIMARE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANETE FATIMA DO AMARAL - 

OAB:OAB/MT 11.751, SILVIO SOARES DA SILVA JUNIOR - 

OAB:10119/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE OCAMPOS 

CARDOSO FACCHINI - OAB:7153, CIRO ALBERTO PIASECKI - 

OAB:11.383/PR, FLÁVIA FÁTIMA BATTISTETTI BALDO - 

OAB:MT/13.145

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 464/465, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1173708 Nr: 41632-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANNE JOARA MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482, JULIO DE 

CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON EDUARDO 

COLEN - OAB:63.240

 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 no 

mandado, devendo a emissão da guias ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 385893 Nr: 21692-37.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o executado foi intimado pessoalmente para indicar bens à 

penhora, decorrendo o prazo sem manifestação, assim procedo a 

intimação do patrono do exequente para requerer o que lhe é de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias, bem como manifestar acerca da recusa do SCPC 

às fls. 152

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 911899 Nr: 38121-06.2014.811.0041

 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: PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 924629 Nr: 46252-67.2014.811.0041

 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: FERNANDO MANOEL DE SOUZA RODRIGUES

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação das partes acerca da data da perícia designada para 

o dia 28/08/2018, às 09h:30m, a ser realizada pelo Dr. Flávio Ribeiro de 

Melo, com endereço na Avenida das Flores, n. 843, sala 11, 1º andar, 

bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim 

Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias), telefone: 3025.3060 e 99223.7073, 

portando seus documentos pessoais, atestados e exames 

complementares (radiografias) que por ventura possa ser úteis a 

confecção do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 387177 Nr: 23000-11.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPAMINONDAS ROSA DE MORAES

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11627, JULIANO ALVES ROSA - OAB:11722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA M. GONZALEZ 

GARCIA - OAB:OAB/MT 12.324, FREDERICO AUGUSTO PIMENTA 

CERQUEIRA - OAB:11769/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

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

MARGARETE BLANCK MIGUEL SPADONI - OAB:8.058/MT, PATRICIA 

ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10.430-MT

 Certifico que o executado foi intimado por intermédio de seu patrono para 

efetuar o pagamento do valor devido, transcorrendo o prazo sem 

manifestação, razão que em cumprimento a legislação vigente e 

provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

Exequente a requerer as providências que reputar necessárias, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 380481 Nr: 16525-39.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO LESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO ZUCKER BURLAMAQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

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

OAB:7.504/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 815676 Nr: 22128-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA CERVI

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CERVI - OAB:14020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO 

- OAB:9172-B

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca dos documentos juntados as fls. 386/387, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1078047 Nr: 231-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do pagamento da condenação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1109424 Nr: 14458-57.2016.811.0041

 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: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELVONE BARBOSA DE REZENDE, 

WASHINGTON SANTOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA BARBOSA REZENDE - 

OAB:OAB/MT 21.276

 Em razão da carta de citação ter retornado com o status "ausente", intimo 

o patrono do autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar a diligência 

do oficial de justiça para que seja expedido mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1238497 Nr: 17662-75.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIO MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G S NOGUEIRA & CIA LTDA - EPP, JOÃO 

ANTONIO NICOLAU DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA COELHO - OAB:28.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, através de seu patrono, 

para manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça lançada no 

sistema no dia 13/07/2018. Informo que, caso não sejam adotadas as 

medidas necessárias, no prazo de 30 (trinta) dias, a carta precatória será 

devolvida independentemente de cumprimento, nos termos do art. 393 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria da Justiça do CGJ do 

TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 828713 Nr: 34561-90.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAREZZI ENGENHARIA LTDA, BRUNO NAREZZI DE 

OLIVEIRA, SAPEZAL ENERGIA S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAPEZAL ENERGIA S/A, NAREZZI 

ENGENHARIA LTDA, BRUNO NAREZZI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367/MT, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074/MT, 

RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - OAB:15.629/MT, RUBIANE 

KELI MASSONI - OAB:MT/ 12.419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367/MT, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA 

NETO - OAB:4611-B/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11324/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.629/MT, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:MT/ 12.419

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

os autos a fim de intimar a parte Autora e requerida para atualizar em os 

endereços das partes, em razão da devolução das cartas de intimação 

para a audiência, no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 858299 Nr: 269-45.2014.811.0041

 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: HMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação das partes acerca da data da perícia designada para 

o dia 23/08/2018, às 17 horas, a ser realizada pelo Dr. Magno Stefani 

Cezar, telefone 3623.5122, devendo o autor comparecer no seguinte 

endereço: Rua Presidente Marques, n. 437, Cuiabá/MT, portando seus 

documentos pessoais, atestados e exames complementares (radiografias) 

que por ventura possam ser úteis a confecção do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1141260 Nr: 27955-41.2016.811.0041

 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: ANTONIO DOS SANTOS SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação das partes acerca da data da perícia designada para 

o dia 21/08/2018, às 08 horas, a ser realizada pelo Dr. Ernani Castrillon, 

devendo o autor comparecer no seguinte endereço: Av. Bosque da 

Saúde, n. 888, sala 33, Edifício Saúde, Bairro Bosque da Saúde, 

Cuiabá/MT, portando seus documentos pessoais, atestados e exames 

complementares (radiografias) que por ventura possam ser úteis a 

confecção do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1079875 Nr: 1446-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENTINA DIAS DE MOURA

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

S/A - GRUPO ENERGISA, GRUPO ATUAL ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:3.127-A

 CERTIFICO que esta Central de Conciliação e Mediação da Capital recebeu 

os autos n° 1446-73.2016.811.0041, oriundo da Sexta Vara Civel da 

Capital, com a finalidade de agendar sessão de mediação/conciliação, a 

qual foi designada para o dia 20 de setembro de 2018, às 08:30 horas.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 743388 Nr: 40345-19.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA TOLEDO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEST COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HARGESHEIMER 

CUBITZA - OAB:10742/MT, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410, THIAGO 

SILVEIRA - OAB:12963/MT

 Certifico que até a presente data os advogados da 

executada/impugnante, não compareceram na Secretaria para assinar a 

petição de fls. 282/288, conforme determinado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013898-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARENIL FIGUEIREDO ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262/O (ADVOGADO)

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OZIRES DE OLIVEIRA RAMOS (RÉU)

GIOVANI SOARES RAMOS (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Marenil Figueiredo Almeida ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico e Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Materiais com pedido de Tutela de 

Urgência em face de Ozires de Oliveira Ramos, Banco Bradesco S/A e 

Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, todos qualificados na 

inicial. A Requerente pretende, em sede de tutela de urgência, a exclusão 

de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob o argumento, em 

síntese, de que a inscrição creditícia realizada pelo banco Requerido é 

indevida, ante a ausência de relação comercial entre as partes. Pugna 

ainda que seja determinado ao DETRAN/MT promova o imediato 

cancelamento do registro do veículo Ford Fiesta preto, ano 2003/2003, 

Placa JZV 8107, Chassi 9BFZF108538115153, Renavam 00808088564, 

retirando o mesmo do nome da Reclamante e colocando-o em nome do 

proprietário anterior, qual seja, GIOVANNI AUTOMÓVEIS LTDA ME, CNPJ 

nº 26.769.893/0001-28. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Emenda a inicial contida em ID 13633402. Relatado o necessário. Decido. 

Recebo a emenda a inicial contida em ID 13633402. A tutela de urgência 

poderá ser concedida quando evidenciado a probabilidade do direito e o 

perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme 

preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. 

Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A medida de 

urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ 

(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 

1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015). A probabilidade do 
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direito se evidencia nos documentos que, a princípio, demonstram que a 

Requerente desconhecia o contrato de financiamento de veículo firmado 

em seu nome (ID 13317457, 13317465, 13317472, 13317479, 13317505, 

13317537 e 13317555). Ademais, não podemos deixar de mencionar que 

a ocorrência de inúmeras fraudes em contratos de natureza bancária é 

recorrente em nosso país. O perigo de dano é notório, uma vez que a 

negativação, por si só, acarreta prejuízos à Requerente, restando 

comprovado, sem dúvida alguma, a urgência do pedido. Ademais, não há 

que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois em 

qualquer tempo esta poderá ser revertida, desde que presentes os 

requisitos, bem como não causará danos à Requerida. Logo, pelas provas 

carreadas aos autos, nesta fase de cognição sumária, o deferimento da 

tutela pretendida faz-se necessário, pois presentes os requisitos exigidos 

no artigo 300 do Código de Processo Civil. Nesse sentido é o entendimento 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “(...) 1. É lícita a determinação para 

a imediata retirada do nome do “consumidor” dos órgãos de proteção ao 

crédito quando este contesta, completamente, a relação jurídica 

subjacente à negativação tida por indevida, pois praticamente impossível a 

produção de prova negativa por parte dele, reversíveis os efeitos 

advindos da medida antecipatória, e, ainda, porque, do contrário, ele 

sentiria, durante todo o transcurso processual, as consequências 

deletérias inerentes aos registros negativos constantes nos órgãos de 

proteção ao crédito, que, como é cediço, atinge, em cheio, direitos 

personalíssimos tão caros. Inteligência do art. 273, I, do CPC, do art. 5º, V 

e X, da CF, do art. 186 do CC, e do art. 6º, VI, do CDC (...)” (AI 7248/2015, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015). Por outro lado, entendo que o 

pedido de tutela de urgência para que seja determinado ao Detran/MT que 

promova imediato cancelamento do registro do veículo objeto do contrato 

questionado nos autos, retirando-o de seu nome e colocando-o em nome 

do antigo proprietário, não merece acolhimento, isso porque a questão 

demanda diligência probatória, bem como, deve ser observado os 

princípios do contraditório e da ampla defesa para os Requeridos. 

Consigno ainda que este juízo poderá reanalisar o pedido de tutela de 

urgência indeferido após a angularização processual. Diante do exposto, 

defiro parcialmente a tutela de urgência reivindicada para determinar a 

exclusão do nome da Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, referente ao débito em discussão. Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o 

limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Quanto a inversão do 

ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, 

estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova, ficando o mesmo a cargos dos Requeridos. 

Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) 

para 30 de outubro de 2018, às 10:30 horas, a ser realizada na sala 01 da 

Central de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu 

advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014560-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARCO COSTA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (RÉU)

CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Willian Marco Costa Souza ajuizou a presente Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com 

pedido de Tutela de Urgência em face de Spe Brookfield Contorno Leste 

Empreendimentos Imobiliários Ltda e Spe Contorno Leste Investimento e 

Participações Ltda, ambos qualificados nos autos. O requerente pretende, 

em sede de tutela de urgência, que seja a empresa Requerida compelida 

Com a inicial vieram documentos. Emenda a inicial contida em ID 13673332. 

Relatado o necessário, decido. Recebo a emenda a inicial contida em ID 

13673332. A tutela de urgência, como no caso presente, poderá ser 

concedida, liminarmente, quando evidenciado a probabilidade do direito e o 

perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme 

preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. 

Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A medida de 

urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ 

(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 

1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015). A probabilidade do 

direito se evidencia pelos documentos contidos na inicial, especialmente 

os contidos no ID 13413645, ID 13413671, ID 13413679, ID 13413700, ID 

13413709, ID 13413725 e fotografias contidas em ID 13413732 e ID 

13413744, que ao menos neste momento processual, evidenciam os fatos 

narrados na petição inicial pela Requerente. Por sua vez, a urgência do 

pedido encontra-se respaldo no eminente prejuízo que o Requerente 

possa vir a sofrer com a espera da tramitação do feito até a prolação da 

sentença, hja visto que o imóvel foi entregue ao Requerente, contudo, o 

empreendimento imobiliário onde o mesmo se localiza está inacabado, 

inclusive, está sem muro ou qualquer outro material adequado, estando o 

empreendimento “protegido” por “tapumes” ou muros de alumínio. Ademais, 

deve ser salientado que quando o consumidor adquire um imóvel 

localizado em sistema de condomínio, o mesmo também adquiri as 

instalações em seu entorno, desde que estejam previstas em contrato, 

portanto, é direito do consumidor desfrutar das benesses da área comum 

do empreendimento imobiliário ou, caso haja algum atraso nas construções 

seja qual for o motivo, é direito também dos consumidores obeterem 

informação acerca do clonograma das obras e quando as mesmas serão 

finalizadas. De igual modo, não verifico perigo de irreversibilidade (art. 

300, §3º, do CPC), pois em qualquer tempo a presente decisum poderá ser 

revertida, desde que presentes os requisitos, bem como não causará 

danos às Requeridas. Ante o exposto, e por tudo que dos autos constam, 

presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, defiro a tutela de urgência para: 01) Determinar que as Requeridas 

apresentam nos autos o projeto do empreendimento imobiliário e o 

cronograma das obras remanescentes, no prazo de 20 (vinte) dias úteis; 

02) Determinar que as Requeridas reiniciem as obras, no prazo de 30 

(trinta) dias úteis; e, 03) Determinar que as Requeridas procedam a 

revitalização da área comum com a retirada de restos de construção, que 

seja efetuado a limpeza do local e o reforço da estrutura dos tapumes. No 

que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, o §1º, do art. 373, 

do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em 

lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou 

à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 
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São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; A melhor doutrina tem entendimento firmado que o ônus da 

prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, por força do Princípio 

da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Portanto, inverto o ônus da 

prova, ficando ele a cargo da parte Requerida. Com base no artigo 334 do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 30 de outubro de 2018, 

às 08:30 horas, a ser realizada na Sala 02 da Central de Concliação 

instalada neste Fórum. Assim, cite-se a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência, fazendo consignar no mandado 

que a ausência injustificada, de qualquer das partes, é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, que se caracterizando será imposta as 

sanções previstas em lei (art. 334, §8º, CPC). Consigne-se que a parte 

requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, CPC), bem como ambas as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). Na audiência, se 

não houver acordo, iniciará o prazo para apresentação de contestação 

(art. 335 do CPC). Defiro os benefícios da gratuidade judicial ao 

Requerente, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012602-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADAJA SUDRE ABRAO NASSARDEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO)

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHEBLY LUTHIAN MECHAILEH GHO (RÉU)

SHEBLY L M GHO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Nadaja Sudre Abrão Nessarden ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Rescisão Contratual, Restituição de Quantia Paga c/c 

Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes com pedido 

de Tutela de Urgência em face de Shebly L M Gho - Me, ambos 

qualificados nos autos. A Requerente pretende, em sede de tutela de 

urgência, que seja determinada a suspensão da exigibilidade da cobrança 

de 2 (dois) meses de alugueis vencidos ou, alternativamente, que seja 

autorizado o depósito em juízo do alugueis no valor de R$5.000,00 (cinco 

mil reais). Com a inicial vieram documentos. Emenda a inicial contida em ID 

13764838. Relatado o necessário, decido. Recebo a emenda a inicial 

contida em ID 13764838, bem como, seus documentos. A tutela de 

urgência, como no caso presente, poderá ser concedida, liminarmente, 

quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco 

ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se evidencia pelos documentos 

juntados nos autos, especialmente os contidos nos Ids número 13134801, 

13134808, 13134818, 13134829, 13134834, 13134837, 13134854 e 

13134915, que neste momento processual, a princípio, demonstram os 

fatos narrados na petição inicial pela Requerente. Por sua vez, a urgência 

do pedido encontra-se respaldo no eminente prejuízo que o Requerente 

possa vir a sofrer com a espera da tramitação do feito até a prolação da 

sentença, podendo sofrer cobranças e restrições em seu nome em razão 

dos débitos em aberto relativos aos alugueis do ponto comercial. De igual 

modo, não verifico perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois 

em qualquer tempo a presente decisum poderá ser revertida, desde que 

presentes os requisitos, bem como não causará danos à Requerida. Por 

fim, ressalto que a parte Requerente deverá depositar em juízo o valor dos 

alugueis vencidos como pretendeu em seu pedido alternativo, isso visando 

assegurar o ressarcimento os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

em observância ao §1º, do artigo 300, do Código de Processo Civil. Ante o 

exposto, e por tudo que dos autos constam, presentes os requisitos 

exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro a tutela de 

urgência para determinar a suspensão da cobrança dos 02 (dois) alugueis 

vencidos por parte da Requerida, bem como, determino que a Requerente 

deposite nos autos o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) referente os 

alugueis vencidos, comprovando nos autos no prazo de 05 (cinco) dias. 

Com base no artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 30 de outubro de 2018, às 09:00 horas, a ser realizada na Sala 02 da 

Central de Concliação instalada neste Fórum. Assim, cite-se a parte 

requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência, 

fazendo consignar no mandado que a ausência injustificada, de qualquer 

das partes, é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, que se 

caracterizando será imposta as sanções previstas em lei (art. 334, §8º, 

CPC). Consigne-se que a parte requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC), bem como ambas as partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do CPC). Na audiência, se não houver acordo, iniciará o prazo para 

apresentação de contestação (art. 335 do CPC). Indefiro o pedido de 

concessão dos benefícios da gratuidade judicial a Requerente por 

entender que a mesma não preenche os requisitos legais exigidos, bem 

como, por entender que a supracitada benesse deve ser destinada a 

pessoas que realmente necessitam. Por outro lado, a Requerente 

comprova sua situação momentânea de hipossuficiência com os 

documentos contidos em ID 13764841, 13764844, 13764851 e 13764856, 

motivo pelo qual, defiro o pedido de pagamento das custas processuais ao 

final da lide conforme pretendido em ID 13764838, em observância ao que 

dispõe o item 2.14.2 e o entendimento recente do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso (AI 166940/2015, Relator: DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011836-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VILELA CEZAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Bruno Vilela Cezar ajuizou a presente Ação Declaratória de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com pedido de 

Tutela de Urgência em face de Unic – Universidade de Cuiabá, ambos 

qualificados nos autos. O Requerente pretende, em sede de tutela de 

urgência, que seja determinado a exclusão de seu nome junto aos órgãos 

de restrição ao crédito em razão do débito em discussão. Com a inicial 

vieram documentos. Emenda a inicial contida em ID 13615255. Relatado o 

necessário, decido. Recebo a emenda a inicial contida em ID 13615255, 

bem como, seus documentos. A tutela de urgência, como no caso 

presente, poderá ser concedida, liminarmente, quando evidenciado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a 

adequada à proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se 

deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à 

esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, 

antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância 

do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem 

defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se evidencia no documento 

que demonstra que o nome do Requerente foi inserido nos órgãos de 
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inadimplentes (id n. 13617157), no contrato firmado entre as partes (id n. 

13616881), bem como, na afirmação do Autor de que desconhece a dívida 

cobrada. Em se tratando de discussão de dívida, especialmente quando se 

requer a declaração de inexistência, recomenda-se a exclusão do nome 

da parte dos órgãos de restrição de crédito até decisão final. Nesse 

sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “(...) 1. É 

lícita a determinação para a imediata retirada do nome do “consumidor” dos 

órgãos de proteção ao crédito quando este contesta, completamente, a 

relação jurídica subjacente à negativação tida por indevida, pois 

praticamente impossível a produção de prova negativa por parte dele, 

reversíveis os efeitos advindos da medida antecipatória, e, ainda, porque, 

do contrário, ele sentiria, durante todo o transcurso processual, as 

consequências deletérias inerentes aos registros negativos constantes 

nos órgãos de proteção ao crédito, que, como é cediço, atinge, em cheio, 

direitos personalíssimos tão caros. Inteligência do art. 273, I, do CPC, do 

art. 5º, V e X, da CF, do art. 186 do CC, e do art. 6º, VI, do CDC (...)” (AI 

7248/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015). Por sua vez, o 

perigo de dano é notório, uma vez que a negativação, por si só, acarreta 

prejuízos ao Requerente, restando comprovado, sem dúvida alguma, a 

urgência do pedido. Ademais, não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois em qualquer tempo esta 

poderá ser revertida, desde que presentes os requisitos, bem como, não 

causará danos a empresa Requerida. Logo, pelas provas carreadas aos 

autos, nesta fase de cognição sumária, o deferimento da tutela pretendida 

faz-se necessário, pois presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

reivindicada para determinar a exclusão do nome do Requerente dos 

órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, referente ao 

débito em discussão. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 10 (dez) dias. No que se 

refere ao pedido de inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do 

Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei 

ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; A melhor doutrina tem entendimento firmado que o ônus da 

prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, por força do Princípio 

da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Portanto, inverto o ônus da 

prova, ficando ele a cargo da parte Requerida. Com base no artigo 334 do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 30 de outubro de 2018, 

às 10:30 horas, a ser realizada na Sala 02 da Central de Concliação 

instalada neste Fórum. Assim, cite-se a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência, fazendo consignar no mandado 

que a ausência injustificada, de qualquer das partes, é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, que se caracterizando será imposta as 

sanções previstas em lei (art. 334, §8º, CPC). Consigne-se que a parte 

requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, CPC), bem como ambas as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). Na audiência, se 

não houver acordo, iniciará o prazo para apresentação de contestação 

(art. 335 do CPC). Defiro os benefícios da gratuidade judicial ao 

Requerente, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016462-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO (AUTOR)

GERALDO SARAGIOTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Objetiva a parte Requerente a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Acerca da assistência judiciária gratuita, o 

Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas 

físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito no benefício, 

desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e 

despesas processuais. No caso em exame, os Requerentes foram 

intimados, conforme determina o artigo 99, §2º, do Código de Processo 

Civil, para comprovar sua situação de hipossuficiência, todavia, se 

limitaram a declarar que não possuem condições de arcar com as custas 

processuais. Importante consignar que os Requerentes não trouxeram 

aos autos nenhuma prova de sua alegada condição de hipossuficiência, 

em que pese tenham sido intimados para tanto. Ademais, cabe anotar, 

ainda, que a declaração de pobreza dos Autores goza de presunção 

relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido 

se houver elementos em sentido contrário. Nesse sentido, já decidiu a 

Corte deste Egrégio Tribunal de Justiça: 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). Desta forma, 

indefiro o pedido de Justiça Gratuita postulado pelos Requerentes, pois 

não vislumbro a falta de condições financeira para arcarem com as custas 

do processo. Portanto, remetam-se os autos ao FUNAJURIS para 

providenciar o cálculo das custas e taxas que os Autores deverão 

adimplir para a continuação do presente feito. Após, intime-se a parte 

requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo 

aos autos o comprovante da guia de recolhimento de custas e despesas 

processuais, sob pena de indeferimento da exordial. Cumpra-se. 

Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017190-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA PEREIRA DE SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOUBERT JADER DA SILVA OAB - MT19598/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017190-23.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SANDRA PEREIRA DE SOUZA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Sandra Pereira de Sousa 

Silva opôs Embargos de Declaração em face da decisão que indeferiu a 

tutela de urgência, alegando, em síntese, a existência de omissão no ato 

decisório. Requereu o acolhimento dos embargos de declaração para 

deferir a tutela reivindicada na exordial. Relatado o necessário. Decido. 

Recebo os embargos declaratórios de id n. 14069003, pois tempestivos. 

Sabe-se que os embargos declaratórios previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, visam afastar a obscuridade, a contradição e a 

omissão, sendo denominado recurso de fundamentação vinculada. Na 

espécie, resta em evidência a existência de omissão na decisão recorrida, 

isso porque na própria fatura contestada, juntada com a inicial, consta o 

histórico de consumo da residência da Requerente, ora Embargante. 

Assim, sem maiores delongas, entendo que é o caso de acolhimento do 

presente recurso, para sanar o vício apontado. Diante do exposto, nos 

termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, acolho os 

embargos declaratórios opostos e, por consequência, passo à reanálise 
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da tutela de urgência pretendida. Como dito na decisão recorrida, a tutela 

de urgência poderá ser deferida quando evidenciados os requisitos 

exigidos no artigo 300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. A 

probabilidade do direito se evidencia através da fatura objeto da lide, 

referente ao mês de agosto de 2015 (id n. 13735311), que demonstra, ao 

menos neste momento processual, que a mesma encontra-se majorada ao 

se comparar com a média de consumo da residência da Autora (matrícula 

n. 6/133092-7), presumindo suposta irregularidade, ainda mais quando a 

unidade consumidora está registrada como de “Baixa Renda”. Em se 

tratando de discussão de dívida, especialmente quando se requer a 

declaração de inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte 

dos órgãos de restrição de crédito até decisão final. Por sua vez, o perigo 

de dano é notório, uma vez que a negativação, por si só, acarreta 

prejuízos ao Requerente, consistente no abalo de crédito sofrido, restando 

comprovado, sem dúvida alguma, a urgência do pedido. Ademais, não há 

que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois em 

qualquer tempo esta poderá ser revertida, desde que presentes os 

requisitos, bem como, não causará danos a empresa Requerida. Logo, 

pelas provas carreadas aos autos, nesta fase de cognição sumária, o 

deferimento da tutela pretendida faz-se necessário, pois presentes os 

requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Desta forma, 

defiro a tutela de urgência reivindicada na inicial para determinar que a 

Requerida exclua o nome do Requerente do rol dos órgãos de proteção ao 

crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, até ulterior deliberação. Por 

consequência, revogo a decisão de id n. 13783228 tão somente neste 

ponto. Em caso de descumprimento da presente, fixo multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), até o limite máximo de 30 (trinta) dias. No mais, 

cumpra-se conforme a decisão de id n. 13783228. Intime-se a Requerida 

pessoalmente da presente. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019180-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EMILIO 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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019180-49.2018.8.11.0041. AUTOR: JOSE 

EMILIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 de outubro de 

2018, às 08:00 horas, a ser realizada na sala 08 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Por fim, observo que o autor é portador de debilidade 

profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter 

prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, 

III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020353-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020353-11.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ADRIANO DE OLIVEIRA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 

de outubro de 2018, às 08:15 horas, a ser realizada na sala 08 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Por fim, observo que o autor é portador de debilidade 

profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter 

prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, 

III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021262-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VINICIUS CORDEIRO (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021262-53.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

DOUGLAS VINICIUS CORDEIRO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que o nome 

do Autor no sistema PJE diverge do apresentado em petição inicial 

proceda a retificação para constar no sistema como Alan Mongoni 

Cordeiro. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação com base no artigo 334, §5º do 

Código de Processo Civil, designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 25 de outubro de 2018, às 08:30 horas, a 

ser realizada na sala 08 na Central de Conciliação. Cite-se a parte 

Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo 

Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, 

observo que o autor é portador de debilidade profissional decorrente de 

acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos 

termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. 

De igual modo, proceda-se a identificação do feito referente a prioridade 

acima citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021574-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021574-29.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 
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judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Embora a parte requerente tenha manifestado o 

desinteresse na conciliação com base no artigo 334, §5º do Código de 

Processo Civil, designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 25 de outubro de 2018, às 09:00 horas, a ser 

realizada na sala 08 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, observo que o 

autor é portador de debilidade profissional decorrente de acidente de 

trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos termos da 

Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual 

modo, proceda-se a identificação do feito referente a prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016007-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIO DE LIMA RIBEIRO (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016007-17.2018.8.11.0041. AUTOR: 

KASSIO DE LIMA RIBEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 

de outubro de 2018, às 09:15 horas, a ser realizada na sala 08 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016031-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO FERRAZ ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016031-45.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DANILO FERRAZ ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 

de outubro de 2018, às 09:30 horas, a ser realizada na sala 08 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016037-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY PEREIRA DE SOUSA (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016037-52.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SHIRLEY PEREIRA DE SOUSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 

de outubro de 2018, às 09:45 horas, a ser realizada na sala 08 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016292-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DA SILVA AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE JESUS QUIRINO OAB - MT24467/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016292-10.2018.8.11.0041. AUTOR: SUELY 

DA SILVA AMORIM RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte 

requerente tenha manifestado o desinteresse na conciliação, com base no 

artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória 

para o dia 25 de outubro de 2018, às 10:00 horas, a ser realizada na sala 

08 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autora é portadora de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016372-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA RUBIA QUEIDA DA SILVA 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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016372-71.2018.8.11.0041. AUTOR: NADIA 

RUBIA QUEIDA DA SILVA SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 
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pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 

de outubro de 2018, às 10:15 horas, a ser realizada na sala 08 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016603-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI ROFINO DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016603-98.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VALDINEI ROFINO DOS REIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 

de outubro de 2018, às 10:30 horas, a ser realizada na sala 08 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022190-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES DA CONCEICAO FILHO (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022190-04.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

FRANCISCO RODRIGUES DA CONCEICAO FILHO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a 

assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Embora a parte requerente tenha manifestado o 

desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º do Código de 

Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 25 de outubro de 

2018, às 10:45 horas, a ser realizada na sala 08 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Por fim, observo que o autor é portador de debilidade 

profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter 

prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, 

III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022211-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MARIA SOARES (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022211-77.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CRISTIANE MARIA SOARES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a 

parte requerente tenha manifestado o desinteresse na conciliação, com 

base no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência 

conciliatória para o dia 25 de outubro de 2018, às 11:00 horas, a ser 

realizada na sala 08 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, observo que a 

Autora é portadora de debilidade profissional decorrente de acidente de 

trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos termos da 

Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual 

modo, proceda-se a identificação do feito referente a prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022460-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE GRACIANA GUIMARAES VIEIRA (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022460-28.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

DANIELLE GRACIANA GUIMARAES VIEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Embora a parte requerente tenha manifestado o 

desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º do Código de 

Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 25 de outubro de 

2018, às 11:15 horas, a ser realizada na sala 08 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Por fim, observo que a Autora é portadora de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020934-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURELINO MARQUES SILVA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020934-26.2018.8.11.0041. AUTOR: 

AURELINO MARQUES SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Considerando que o 

Autor é idoso, defiro a prioridade na tramitação do presente feito conforme 

determina a lei. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 de outubro de 2018, às 

11:30 horas, a ser realizada na sala 08 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021047-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA HARUMI ZEMPO ONUKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021047-77.2018.8.11.0041. AUTOR: ERICA 

HARUMI ZEMPO ONUKI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 de outubro de 

2018, às 11:45 horas, a ser realizada na sala 08 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Por fim, observo que a Autora é portadora de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022306-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIDELCINO MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022306-10.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

FIDELCINO MARQUES DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 25 de outubro de 2018, às 12:00 horas, a ser 

realizada na sala 08 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016018-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON JHONY PEREIRA 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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016018-46.2018.8.11.0041. AUTOR: 

WELLINGTON JHONY PEREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Observa-se no relatório de 

entrevista realizado pela seguradora líder (id 13580960) que o nome da 

vítima diverge do Autor da presente ação, de modo que intime-se o 

referido para providências. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 

de outubro de 2018, às 09:00 horas, a ser realizada na sala 09 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016836-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALISSON SOARES LUGES (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016836-95.2018.8.11.0041. AUTOR: 

THALISSON SOARES LUGES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Observa-se no relatório de entrevista feito 

pela Seguradora Líder (id 13692671) que o nome da vítima diverge do 

Autor da presente ação, de modo que intime-se o referido para 

providências. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 de outubro de 2018, às 

08:15 horas, a ser realizada na sala 09 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016839-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DE SOUSA SILVA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016839-50.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANTONIO MARCOS DE SOUSA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Observa-se que no relatório de 

entrevista feito pela Seguradora Líder (id 13692742) que o nome da vítima 

diverge do Autor da presente ação, de modo que intime-se o referido para 

providências. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 de outubro de 2018, às 

08:30 horas, a ser realizada na sala 09 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016842-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC 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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016842-05.2018.8.11.0041. AUTOR: ISAC 

RODRIGUES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Observa-se que no relatório de entrevista feito pela 

Seguradora Líder (id 13692791) que o nome da vítima diverge do Autor da 

presente ação, de modo que intime-se o referido para providências. Defiro 

a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 26 de outubro de 2018, às 12:00 horas, a 

ser realizada na sala 06 na Central de Conciliação. Cite-se a parte 

Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo 

Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). 

Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017613-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEILSON SOARES 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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017613-80.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GEILSON SOARES DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Observa-se que no relatório de entrevista 

feito pela Seguradora Líder (id 13775340) que o nome da vítima diverge do 

Autor da presente ação, de modo que intime-se o referido para 

providências. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 de outubro de 2018, às 

08:00 horas, a ser realizada na sala 07 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017621-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARYNA 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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017621-57.2018.8.11.0041. AUTOR: 

KARYNA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Observa-se que no relatório de entrevista feito pela 

Seguradora Líder (id 13775697) que o nome da vítima diverge da Autora 

da presente ação, de modo que intime-se a referida para providências. 

Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 26 de outubro de 2018, às 08:15 horas, a 

ser realizada na sala 07 na Central de Conciliação. Cite-se a parte 

Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo 

Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). 

Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017630-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR FERREIRA DA COSTA (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017630-19.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOSIMAR FERREIRA DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência conciliatória para o dia 26 de outubro de 2018, às 08:30 horas, a 

ser realizada na sala 07 na Central de Conciliação. Cite-se a parte 

Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo 

Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). 

Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017706-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MASCARENHAS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017706-43.2018.8.11.0041. AUTOR: ANDRE 

MASCARENHAS DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 

de outubro de 2018, às 08:45 horas, a ser realizada na sala 09 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017850-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO ALMEIDA 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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017850-17.2018.8.11.0041. AUTOR: PAULO 

SERGIO ALMEIDA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 

de outubro de 2018, às 09:00 horas, a ser realizada na sala 09 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017856-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA GLACIELA GONCALVES 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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017856-24.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MONICA GLACIELA GONCALVES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 25 de outubro de 2018, às 09:15 horas, a ser 

realizada na sala 09 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017966-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MIRANDA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017966-23.2018.8.11.0041. AUTOR: FABIO 

MIRANDA DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 de outubro de 

2018, às 09:30 horas, a ser realizada na sala 09 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018006-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR VALDEVINO PAULINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018006-05.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ROSIMAR VALDEVINO PAULINO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 

de outubro de 2018, às 09:45 horas, a ser realizada na sala 09 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018101-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NADJANE DE SOUZA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018101-35.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARIA NADJANE DE SOUZA BISPO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 
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Processo Civil) para 25 de outubro de 2018, às 10:00 horas, a ser 

realizada na sala 09 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na pessoa de 

seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018246-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE PAULA MARIA (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018246-91.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SEBASTIAO DE PAULA MARIA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 26 

de outubro de 2018, às 10:00 horas, a ser realizada na sala 07 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021180-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DA SILVA DE SOUZA (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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Josiane da Silva de Souza ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenização por Danos 

Materiais e Morais, Repetição de Indébito, Obrigação de Fazer com pedido 

de Tutela de Urgência em face de MRV Engenharia e Participações S/A e 

MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações Spe Ltda, todos 

qualificados nos autos. A Requerente pretende, em sede de tutela de 

urgência, que a Requerida se abstenha de realizar cobranças a título de 

Taxa de Evolução de Obra a partir de agosto de 2015, bem como, que a 

mesma não negative seu nome junto aos órgãos de restrição ao crédito 

ou, caso já tenha feito, que proceda a exclusão, sob pena de multa diária. 

Com a inicial vieram documentos. Relatado o necessário, decido. A tutela 

de urgência, como no caso presente, poderá ser concedida, liminarmente, 

quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco 

ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). Feitas as necessárias elucidações sobre os requisitos 

legais exigidos, observo que a probabilidade do direito não está presente 

no caso em exame, isso porque a Requerente alega que a previsão de 

entrega do imóvel que comprou das Requeridas se daria em agosto de 

2015, já contabilizado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, 

todavia, este juízo está impedido de analisar a questão, vejamos. No cao 

em tela, a Requerente firmou dois contratos, um com a construtora e 

incorporadora, ora Requerida, e outro com o agente financeiro que 

financiou o valor integral do Imóvel, no caso, a Caixa Econômica Federal. 

Analisando os referidos contratos juntados no autos (ID 14174468, ID 

14174475 e ID 14174477), verifico que no Contrato firmado com a Caixa 

Econômica, o prazo de entrega do imóvel seria de 23 (vinte e três) meses 

da data de assinatura do contrato (“Item 6.1 da letra C do Quadro Resumo” 

c/c Cláusula 4ª – ID 14174475), ou seja, em 31/06/2015, por outro lado, o 

contrato firmado com a Requerida fixou o prazo de entrega em 26 (vinte e 

seis) meses após o registro do contrato de financiamento, ressalvada a 

Cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. Dito isso, inexiste 

comprovação nos autos da data do registro do contrato de financiamento, 

bem como, o contrato firmado com a Requerida está incompleto (ID 

14174468), dificultando a devida análise da questão posta a este juízo. Ou 

seja, há dúvidas quanto a correta data final do prazo de entrega do imóvel 

objeto da lide, demandando a necessária instrução para solução da 

controvérsia. Não havendo o juízo de certeza, mas sim um juízo de 

probabilidade, a medida de urgência é de ser rejeitada. Neste termos 

decidiu recentemente o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA - 

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO - 

MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS PELO JUÍZO A QUO- SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA -PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS - MÉRITO - PRETENSÃO 

DE ENTREGA DE BENS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES 

DA TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Ainda que se tratem 

de matéria de ordem pública, não são suscetíveis de apreciação as 

questões não analisadas pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de 

instância. Para a concessão de tutela urgência, necessário se mostra a 

presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo 

Civil atual, quais sejam: probabilidade do direito invocado e fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se constatou nos 

autos, visto que os fatos alegados demandam a necessária instrução. (AI 

146132/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 

09/03/2017). Diante do exposto, ausentes os requisitos exigidos no artigo 

300 do Código de Processo Civil, indefiro a tutela de urgência reivindicada. 

Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. No que se refere ao pedido de inversão do ônus 

da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece 

que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No 

mesmo sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; A melhor doutrina tem entendimento 

firmado que o ônus da prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, 

por força do Princípio da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. 

Portanto, inverto o ônus da prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, 

em função da hipossuficiência da parte Requerente e diante da 

verossimilhança das alegações contidas nos autos. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 05 de novembro 

de 2018, às 09:00 horas a ser realizada na Sala 01 da Central de 

Conciliação. Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). O Requerente será intimado na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em 

audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público 

(art. 334, §9º, do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Intime-se.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022462-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOSE GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022462-95.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FLAVIO JOSE GUIMARAES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Flavio Jose Guimarães 

ajuizou a presente Ação Declaratória de inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com pedido Tutela Antecipada em face de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., ambos já 

qualificados nos autos. O Requerente objetiva, em sede de tutela de 

urgência, que a Requerida seja compelida a não suspender o fornecimento 

de energia elétrica na unidade consumidora n. 6/2162565-2 e de inserir 

seu nome no rol dos órgãos de proteção ao crédito. Alega, em síntese, 

que está sendo cobrado por uma fatura exorbitante, a título de consumo 

não faturado. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o 

necessário. Decido. A tutela de urgência, como no caso presente, poderá 

ser concedida quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de 

dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 

300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. A probabilidade do 

direito se evidencia através dos documentos que acompanham a inicial (id 

n. 14330994) que demonstram, ao menos neste momento processual, que 

a fatura em discussão encontra-se majorada ao se comparar com a média 

de consumo da residência do Requerente, em razão de consumo de 

energia não faturado. O Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 

n. 849.866/PR tem adotado o entendimento de que havendo suspeita de 

fraude cuja existência é discutida na via judicial, o corte de energia elétrica 

não pode servir como meio coercitivo à cobrança de débitos pretérito. Este 

também é o entendimento adotado pela Jurisprudência pátria: AGRAVO 

INOMINADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARIEDADE COM A 

JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. PRELIMINAR SUSCITADA DE 

OFÍCIO PELO RELATOR. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS RECURSAIS REJEITADA PELO COLEGIADO. MÉRITO. FRAUDE 

APURADA PELA CONCESSIONÁRIA NO MEDIDOR. CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE 

DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA. DÍVIDA 

CONTESTADA EM JUÍZO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

COMPROVADO. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO 

CONHECIDO.1. (...) 3. De acordo com a orientação atual e pacífica do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a interrupção no fornecimento 

de energia elétrica no caso de haver débito decorrente de suposta fraude 

apurada pela fornecedora no medidor, por se tratar de medida tendente a 

forçar o consumidor a quitar valores apurados unilateralmente, sendo 

necessário, para tanto, a utilização do procedimento ordinário de 

cobrança. 4. Deve ser considerado, ainda, que a pretensão da agravante 

também se revela ilegítima na medida em que "o corte configura 

constrangimento ao consumidor que procura discutir no Judiciário débito 

que considera indevido." (REsp 1061261/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 18/02/2009). 

(...). (TJES, Classe: Agravo Inominado Agv Instrumento, 11089002387, 

Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2010, Data da Publicação no Diário: 

10/05/2010) – grifei. Por sua vez, resta em evidência a urgência do 

pedido, haja vista que receber a notícia de corte no fornecimento de 

energia elétrica, por si só, causa ao Requerente, sem dúvida alguma, 

prejuízos de grande monta, ainda mais porque a energia é considerado um 

bem considerado essencial à vida, saúde e à dignidade da pessoa 

humana, esta última fundamento da Constituição da República (art. 1º, 

inciso III, da CF). Desta forma, não pode o consumidor ser privado de 

serviço essencial, estando presentes os requisitos exigidos no artigo 300 

do Código de Processo Civil para deferimento da tutela pretendida. Na 

mesma esteira, não há que se falar na inclusão do nome do Requerente 

junto ao rol dos órgãos de proteção ao crédito, referente ao débito em 

discussão nos presentes autos. Diante do exposto, defiro a tutela de 

urgência reivindicada para determinar que a concessionária Requerida 

não suspenda o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

de n. 6/2162565-2, bem como, não insira o nome do Requerente junto aos 

órgãos de inadimplentes, tão somente em relação à fatura objeto da lide. 

Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), até o limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro ao Requerente os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, do 

artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova. Designo audiência 

de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 13 de 

novembro de 2018, às 08:00 horas, a ser realizada na sala 01 da Central 

de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). SIRVA-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, 

QUE DEVERÁ SER CUMPRIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA, 

CASO NECESSÁRIO. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022536-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA SOMBRA VERISSIMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022536-52.2018.8.11.0041. AUTOR: MARIA 

AUGUSTA SOMBRA VERISSIMO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Maria Augusta Sombra 

Veríssimo ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela de Urgência em face 

de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados 

nos autos. A Requerente objetiva, em sede de tutela de urgência, que a 

Requerida exclua seu nome do rol dos órgãos de proteção ao crédito e se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na sua 

residência (unidade consumidora n. 6/219915-6), alegando, em síntese, 

que as faturas com vencimento em outubro, novembro e dezembro de 

2017 são abusivas. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado 

o necessário. Decido. A tutela de urgência, como no caso presente, 

poderá ser concedida quando evidenciado a probabilidade do direito e o 

perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme 

preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. A 

probabilidade do direito se evidencia através dos documentos de id n. 

14339212 que demonstram, ao menos neste momento processual, que as 

faturas com vencimento entre outubro a dezembro de 2017 encontram-se 

majoradas ao se comparar com a média de consumo da residência da 

Requerente, presumindo suposta irregularidade. Por sua vez, resta em 

evidência a urgência do pedido, haja vista que receber a notícia de corte 

no fornecimento de energia elétrica, por si só, causa à Requerente, sem 

dúvida alguma, prejuízos de grande monta, ainda mais porque a energia é 
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considerado um bem considerado essencial à vida, saúde e à dignidade 

da pessoa humana, esta última fundamento da Constituição da República 

(art. 1º, inciso III, da CF). Desta forma, não pode a consumidora ser 

privada de serviço essencial, por dívida passível de discussão, razão pela 

qual entendo que estão presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do 

Código de Processo Civil para deferimento da tutela pretendida. Por 

consequência, a exclusão do nome da Requerente dos órgãos de 

inadimplentes se impõe, pois as obrigações serão discutidas judicialmente. 

Diante do exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar 

que a concessionária Requerida não suspenda o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora de n. 6/219915-6, desde que a cobrança 

seja referente ao débito em discussão, bem como, a exclua o nome da 

Requerente do rol dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), até o limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro à parte 

Autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Quanto a inversão do ônus da 

prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: 

§1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No 

mesmo sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova. Designo audiência 

de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 13 de 

novembro de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada na sala 01 da Central 

de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). SIRVA-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, 

QUE DEVERÁ SER CUMPRIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA, 

CASO NECESSÁRIO. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022979-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENIS SILVA DE LIMA 86604430200 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MORAIS ARTHUR OAB - MS11263 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE DE C. MARTINEZ - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Cumpra-se a deprecata e após, devolva-se à Comarca de 

origem. Sirva a presente decisão como mandado. Cumpram-se. 

Intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012671-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Agnaldo Rodrigues ajuizou a presente Ação Anulatória de 

Contrato c/c Indenização por Danos Morais, Repetição de Indébito e pedido 

de Tutela Antecipada em face de Banco do Brasil S/A, ambos qualificados 

nos autos. A parte Requerente foi intimada para emendar a inicial para que 

comprovasse a alegada hipossuficiência, bem como, juntar novamente os 

documento da ação na ordem cronológica devida, todavia, cumpriu 

parcialmente a determinação apenas manifestando quanto ao pleito de 

justiça gratuita, conforme se vê em ID 13801496, 13801741 e 13801753. 

Relatado o necessário. Decido. Preconiza o artigo 13-A da Resolução nº. 

04/2016/TP: Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos 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. § 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 A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Além disso, o 

artigo 321 do Código de Processo Civil prevê: 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. No caso em exame, este Juízo, 

observando que a exordial apresenta defeitos, determinou que a parte 

Requerente a emendasse, porém esta não cumpriu todas as 

determinações. Sendo assim, diante do não cumprimento da diligência, 

com base no artigo supracitado, em seu parágrafo único, o indeferimento 

da inicial e, por consequência, a extinção do feito, é a medida adequada e 

necessária ao caso em questão. Consigne-se, por fim, que é 

desnecessário a intimação pessoal da parte requerente para emendar a 

inicial, como no caso presente, veja: PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE. SENTENÇA ANULADA PORQUE ENCERRADO O OFÍCIO 

JURISDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE VALOR À CAUSA. 

DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INDEFERIMENTO DA 

INICIAL, SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Deve ser anulada a sentença que 

não corrige inexatidão material ou erro de cálculo de sentença anterior, 

mas fundamento de sentença anteriormente proferida, à luz do art. 463, I, 

do Código de Processo Civil. 2. Anulação de ofício da segunda sentença. 

Apelação, dela interposta, prejudicada. 2. Nos termos do art. 284 do 

Código de Processo Civil, verificando o Juiz que a petição inicial não 

contém os documentos imprescindíveis à demonstração dos fatos 

alegados, "determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

dez (10) dias", sob pena de indeferimento. 3. Embora extinto o processo 

nos termos do art. 267, III, do Código de Processo Civil, a hipótese é de 

indeferimento da inicial, prevista no inciso I do referido dispositivo legal c/c 

art. 284, parágrafo único, e art. 295, I, o que dispensa intimação pessoal. 

4. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 21361 BA 

2001.33.00.021361-0, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO 

BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 05/10/2009, QUINTA TURMA, 

Data de Publicação: 29/10/2009 e-DJF1 p.487). Diante do exposto, nos 

termos do artigo 13-A da Resolução nº. 04/2016/TP e artigo 321, 

parágrafo único, c/c artigo 330, inciso IV, c/c artigo 485, inciso I, todos do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação sem 

apreciação do mérito. Sem custas, pois defiro o benefício da gratuidade 

judicial ao Requerente, bem como, deixo de arbitrar honorários 

advocatícios, em virtude da ausência de manifestação da parte contrária. 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014733-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCIMAR ALVES DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 28/09/2018, às 11h45min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014735-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARIA CELESTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 28/09/2018, às 12h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015088-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS LEITE DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/09/2018, às 08h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015124-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE APARECIDA NUNES ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/09/2018, às 08h15min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015331-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA BARANIUK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/09/2018, às 08h30min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011502-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JORDAN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 28/09/2018, às 08h45min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015343-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN CONSTANCIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/09/2018, às 09h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015360-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO HENRIQUE FERREIRA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/09/2018, às 09h15min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015376-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER WANDO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/09/2018, às 09h30min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015499-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONIRO ALVES DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/09/2018, às 09h45min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 
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3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015502-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA LORRAINE BARBOSA DE CARLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/09/2018, às 10h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015683-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/09/2018, às 10h15min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015674-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIO LANZONI DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 28/09/2018, às 10h30min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015686-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RIBEIRO DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/09/2018, às 10h45min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015737-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 28/09/2018, às 11h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015820-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BENEVIDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/09/2018, às 11h15min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015828-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/09/2018, às 11h30min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015838-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/09/2018, às 11h45min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015855-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CURSINO FELISBERTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/09/2018, às 12h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015875-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE OLIVEIRA LEME BRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/09/2018, às 09h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 
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3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015884-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAAC CHARLES BONFIM BANDEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/09/2018, às 09h15min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015888-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN CANUTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 28/09/2018, às 09h30min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016005-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS MUNIZ DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/09/2018, às 09h45min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016021-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO PEREIRA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/09/2018, às 10h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016027-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL FAGNER MARQUETTI SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/09/2018, às 10h15min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016081-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONY DE SOUZA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/09/2018, às 10h45min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014490-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO BENEDITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Designo audiência Certifico que, designo o dia 26/10/2018, às 08:00 

Horas, para realização da audiência de conciliação, que será realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022040-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARILSON COSTA DE ARRUDA (REQUERIDO)

JOAO JOSE DE MATOS (REQUERIDO)

FARES HAMED ABOUZEID FARES (REQUERIDO)

JOAQUIM SUCENA RASGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1022040-23.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, A despeito da existência 

da pedido urgência na apreciação do pedido de tutela ratificado na petição 

do Id.14391317, identifico incongruências que inviabilizam o recebimento 

da ação e na verificação dos requisitos indispensáveis à concessão da 

tutela de urgência. O Requerente não atendeu as determinações legais no 

tocante à satisfação dos requisitos da petição inicial previstos no artigo 

319 do CPC, o valor da causa (inciso V) e as provas capazes de 

demonstrar a verdade dos fatos alegados (inciso VI). Consigno que, no 

que tange a fixação do valor da causa na ação que tiver por objeto 

modificação de ato jurídico (Contrato Social), deverá o autor valorar a 

causa no valor relativo ao ato que se pretende retificar, no caso dos autos 

deve ser aplicado o equivalente ao capital social da sociedade Autora. Tal 

regularização é intransponível, podendo influenciar diretamente no 

provimento jurisdicional, bem como na valoração das custas processuais, 

sobretudo nos honorários sucumbenciais (artigo 85, §2º do CPC). Por fim, 

não constam nos autos prova da alegada recusa dos Réus que justifique 

a intervenção judicial vindicada (suprimento de assinatura de sócio). Desta 

feita, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, para querendo: 1) 

Adequar, o valor da causa, comprovando no mesmo prazo a 

complementação das custas processuais anexadas ao Id.14299208 ao 

14299250, sob pena de indeferimento da petição inicial. 2) Trazer aos 

autos prova da alegada recusa dos Réus que se pretende suprir, sob 

pena de indeferimento do pedido de tutela provisória. Decorrido o prazo, 

voltem-me conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022403-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIURI DE CARVALHO MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT0012747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1022403-10.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio da 

assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova capaz de 

subsidiar alegada condição de hipossuficiência. Saliento que, a habilitação 

profissional autônoma do Autor não, sem indicação de contrato de 

exclusividade com o empregador emitente do holerite do Id.14318826, não 

configura prova cabal da condição hipossuficiente exigida em lei. Desta 

feita, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, para querendo, 

juntar aos autos a atual Declaração de Imposto de Renda, a fim de 

demonstrar a insuficiência de financeira para suportar as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento, sob pena de indeferimento do 

benefício, de acordo com o artigo 99, §2º, do CPC. Decorrido o prazo 

supra, voltem os autos conclusos para análise ulteriores deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017199-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHENYFER SANTIAGO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora, para impugnar a contestação ofertada, no 

prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 12466 Nr: 7191-64.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO MÁQUINAS CHIBOLETE LTDA, Walter 

Andrade Zacarkim, Eroni Antonio Torezan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:7.597-B/MT, JOSÉ ARNALDO JASSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5.819/MT, Hidelbrando da costa Marques - OAB:3818, JOSÉ 

ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO 

- OAB:9.609/MT, TATIANA REZEGUE DO CARMO COLMAN - OAB:7.196 

OAB/MT

 Código: 12466

 Vistos, etc.

Intimem-se os executados (via DJE) para que indiquem a localização exata 

dos imóveis penhorados, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade 

da Justiça (CPC, artigo 774, inciso V e parágrafo único).

Após, expeça-se novo mandado de avaliação. Com a juntada do Auto de 

Avaliação, intimem-se as partes para manifestação em 15(quinze) dias, 

cabendo ao exequente, no mesmo prazo, apresentar o demonstrativo 

atualizado do débito.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 23 de julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 365405 Nr: 3393-12.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON BENEDITO LEOCADIO DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.B. GRÁFICA E EDITORA LTDA - JORNAL 

FOLHA DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAKAYOSHI KATAGIRI - 

OAB:4178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9368, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, 

ANA PAULA CASTRO SANDY - OAB:6572, DANIEL HERANI LOPES - 

OAB:143950-RJ, LAMARTINE MACIEL DE GODOY - OAB:12245

 Código: 365405

 Vistos, etc.

O documento de fls. 64/65 está desatualizado, eis que expedido em 

25/03/2003.

As diligências requestadas as fls. 166, itens 6.a; 6.b e 7, são possíveis de 

serem alcançadas pela própria parte.

Deste modo, cumpra-se a decisão de fls. 163, no prazo que ora fixo em 15 

(quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 23 de julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 348071 Nr: 18659-73.2008.811.0041

 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: SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SAÚDE 

E MEIO AMBIENTE DE MT - SISMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, MÁRCIA ADELHEID NANI - OAB:6657/MT, NORMA 

AUXILIADORA MAIA HANS - OAB:4.467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:17846/A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859/SP

 Código: 348071

 Vistos, etc.

Intime-se a advogada subscritora do substabelecimento de fls. 529, via 

DJE, para que se manifeste a respeito do teor da petição de fls. 530, no 

prazo de 05(cinco) dias.

Intimem-se. 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.: 1138636 Nr: 26860-73.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM COELHO SCHMITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTT COSMETICOS DISTRIBUIÇÃO 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COSMETICOS LTDA EPP

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

OAB:14230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO FELIPE RUEDA - 

OAB:252.186, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, VIVIANE 

FREITAS LORA - OAB:OAB/SP 361.492

 Código: 1138636

 Vistos, etc.

Pretende a parte requerida, através de seus patronos (fls. 468/469), a 

devolução do prazo fixado na decisão de fls. 463, ao argumento de que 

não teve acesso à publicação do referido comando, juntando em prova de 

suas alegações, históricos de publicações oriundos de serviço de 

notificação de publicações da cidade onde mantêm domicilio, qual seja, 
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São Paulo/SP.

O pleito não merece procedência.

 Com efeito, à vista da certidão de fls. 478, constata-se que a decisão foi 

devidamente publicada na imprensa oficial, Diário da Justiça do Estado de 

Mato Grosso, e dirigida aos advogados da requerida (fls. 479).

As publicações são feitas apenas no âmbito do Estado, portanto aos 

advogados domiciliados em outro Estado da federação, cabe diligenciar 

nesse sentido, inclusive requerendo sua intimação pessoal, se for o caso. 

No entanto, disso não se desincumbiu.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NULIDADE DO 

PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESPACHO 

SANEADOR. INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL. INTIMAÇÃO EM 

NOME DE ADVOGADO DE OUTRO ESTADO. JUNTADA DE DOCUMENTOS 

EM RÉPLICA. FALTA DE ALEGAÇÕES FINAIS. TROCA DE AGRESSÕES. 

DESCUMPRIMENTO DE PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO. USO DE 

ALGEMAS. GRAVAÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL. 1. Apelação interposta 

da r. sentença, proferida em ação de indenização por dano moral, julgou 

parcialmente procedente o pedido inicial. 2. (...). 3. Inexiste cerceamento 

de defesa no indeferimento de depoimento pessoal do réu, que apenas 

ratificaria os fatos alegados em contestação, sendo útil para a resolução 

do litígio. 4. A intimação realizada via imprensa oficial em nome de 

Advogado constituído pertencente a outro estado da federação, 

constando da contestação que as publicações deveria ser feitas 

exclusivamente em seu nome, é válida, por atender ao disposto no art. 

272, § 2º, do CPC/2015. (...) 9. Conhecido e desprovido o recurso do réu. 

(TJ-DF 20160110055324 0001519-79.2016.8.07.0001, Relator: CESAR 

LOYOLA, Data de Julgamento: 19/04/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 26/04/2017 . Pág.: 281/315).” (grifei).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 468.

 Anote-se o substabelecimento de fls. 469. Após cumpra-se integralmente 

a decisão de fls. 467

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 23 de julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1122702 Nr: 19912-18.2016.811.0041

 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: UELITON COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - 

OAB:15306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7102-B

 Código: 1122702

 Vistos, etc.

Intime-se o requerente para manifestação acerca do teor da petição de fls. 

126/127, no prazo de 05(cinco) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para decisão saneadora ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra.

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.: 783574 Nr: 37308-47.2012.811.0041

 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: IDEC EMPREEDIMENTOS HIDRELÉTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILADELFO DOS REIS DIAS, CURUÁ ENERGIA 

S/A, BURITI ENERGIA S.A, MAFE ENERGIA E PARTICIPAÇOES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA BARBOSA FARIAS 

MACHADO - OAB:11120

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

JUNIOR - OAB:7167/MT, CLARISSA LOPES DIAS - OAB:12335, CLEBER 

JUNIOR STIEGEMERIER - OAB:12198, FABÍOLA CÁSSIA DE NORONHA 

SAMPAIO - OAB:4.667/MT, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127 -A/MT, Raquel Cristina Rockenbach Bleich - OAB:7655/MT

 Intimação da parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto às fls. 1450/1479.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1083776 Nr: 3325-18.2016.811.0041

 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: QUITERIA FEITOZA CAVALCANTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

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

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Intimação da parte autora, para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 12449 Nr: 7169-06.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO LIMA VERDE, GISELE ADDOR 

ALVES CORREA LIMA VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO MENDONÇA 

DE ALMEIDA - OAB:101180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLENDA ALVES CORREA 

LIMA VERDE - OAB:21.439, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - 

OAB:19486/O

 Código: 12449

 Vistos, etc.

Ambas as partes impugnaram o Auto de Avaliação juntado as fls. 504, 

pleiteando o exequente por nova avaliação do imóvel penhorado nestes 

autos, a ser realizada por profissional detentor de conhecimentos 

especializados (fls. 543).

DEFIRO o referido pedido, considerando as divergências já apontadas em 

decisão anterior (fls. 489), as quais, à vista do Auto impugnado, não foram 

sanadas.

Para tanto, nomeio como perito do Juízo, um dos profissionais vinculados a 

empresa MEDIAPE, especializada em perícias, com sede na Av. Isaac 

Póvoas, nº 586, sala 1-B, Centro-Norte, Cuiabá-MT, telefone: (65) 

3322-9858/98146-0888, independentemente de compromisso, sob a fé de 

seu grau, devendo apresentar o laudo pericial no prazo de 15(quinze) dias 

após o início dos trabalhos.

Intime-se a empresa acima nomeada para no prazo de 05 (cinco) dias, 

dizer se aceita o encargo, que objetiva tão somente a avaliação do bem 

imóvel penhorado nestes autos, indicar o nome e a especialidade do 

profissional que atuará nos trabalhos periciais, e por fim, apresentar sua 

proposta honorária, no prazo de 05(cinco) dias.

Após, em igual prazo, digam as partes sobre a proposta honorária e, 

havendo concordância, deposite o banco exequente, integralmente, o 

valor dos honorários, ficando desde já, autorizado o expert a levantar 

50% (cinquenta por cento) do depósito, no início dos trabalhos.

O douto perito deverá agendar dia e hora para a realização da perícia, 

informando a secretaria deste Juízo a respeito, para a ciência das partes.

Apresentado o Laudo de Avaliação nos autos, sobre ele digam as partes, 

no prazo de 15(quinze) dias.

Intimem-se. 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.: 1041583 Nr: 42348-05.2015.811.0041

 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: DANILO BEZERRA ALCANTARA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MARILENE DE AMORIM, MARIA 

ZOELINA FREITAS AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, JABES ALBERTO DIAS - OAB:17.005/MT, TENARESSA 

APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS BONATO DE AMORIM - 

OAB:18748

 Código: 1041583

 Vistos, etc.

Pretende a requerida Maria Zoelina Freitas Amorim, a reconsideração da 

decisão de fls. 126, objetivando a designação de nova audiência de 

conciliação, ao argumento de que está hospitalizada e malgrado seu 

advogado tenha poderes para transigir, a procuração a ele outorgada não 

o permite a representação específica em audiência de conciliação (sic fls. 

129 verso).

DECIDO.

O pedido carece de amparo legal, na medida em que o advogado da 

requerida foi constituído com poderes para transigir em Juízo, o que 

significa que ele tem poderes para comparecer ao ato de conciliação 

independentemente da presença de seu constituinte (CPC, artigo 334,§ 

10º), não tendo sido apresentada qualquer justificativa pela sua ausência 

ao ato.

Deste modo, INDEFIRO o pleito, mantendo integralmente a decisão de fls. 

126.

No entanto, cediço que a multa prevista no artigo 334, §8º, do CPC é 

aplicável somente à parte faltosa sem justificativa, e não ao seu 

advogado, razão pela qual, estando a ausência da requerida devidamente 

justificada, não há que se falar em aplicação da aludida multa.

 Certifique o decurso de prazo para resposta das requeridas e após, 

voltem-me os autos conclusos para os devidos fins.

 Intimem-se. 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.: 1048584 Nr: 45755-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDC, WFT, AFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORAIDES J. DOS REIS - 

OAB:18.883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA SILVA 

JUNIOR - OAB:11.322/MT, MARTA XAVIER DA SILVA - OAB:12162

 (;;;)Com efeito, conforme já registrado na decisão de fls. 131 deste feito 

executivo, a responsabilidade dos fiadores restou afastada no tocante às 

despesas no valor de R$17.918,00, dezessete mil, novecentos e dezoito 

reais (vide decisão de Embargos de Declaração proferida as fls. 95/96 do 

apenso, código nº 1113907).Portanto, intime-se a exequente para 

apresentar o demonstrativo atualizado do débito, de forma individualizada 

para cada executado, no prazo de 05(cinco) dias.Outrossim, em face da 

anuência da exequente DEFIRO a substituição da penhora requerida pelos 

executados. Assim, após a apresentação do cálculo correto do débito 

exequendo, expeça-se o mandado de penhora, avaliação e remoção das 

reses de propriedade do executado WANDERLEY FACHETI TORRES, até o 

limite do débito de sua responsabilidade. Se for o caso, expeça-se carta 

precatória para o referido fim.Destarte, de acordo com a dicção do artigo 

840, inciso II, §1º, do CPC, os bens móveis penhorados devem ser 

removidos para depósito junto ao depositário judicial ou na ausência deste, 

com o exequente. Assim, em face da ausência de depositário judicial no 

PJ/MT, os semoventes devem ficar depositados com o credor (CPC, artigo 

840, inciso II, §1º), a quem compete providenciar todo o aparato 

necessário à remoção.Após perfectibilizada a penhora dos semoventes, 

voltem-me os autos conclusos para levantamento da penhora dos 

veículos, efetivada as fls. 123/124, sendo retirada nesta data tão somente 

a restrição de circulação, conforme relatórios que seguem em anexo.Por 

fim, após a juntada do Auto de Avaliação, intimem-se as partes para 

manifestação em 15(quinze) dias, cabendo à exequente, no mesmo prazo, 

manifestar sobre a forma de expropriação das reses (adjudicação ou 

venda judicial).Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 24 de julho de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1094522 Nr: 8209-90.2016.811.0041

 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: RAMIRO MITSUO YABUMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPLANT CENTER ODONTOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RICARDO RODRIGUES - 

OAB:13503/MT, VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - 

OAB:16708/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO MENDES VILAS 

BOAS - OAB:10121

 Código: 1094522

Vistos, etc.

Instadas as partes a manifestarem a respeito das provas que ainda 

pretendem produzir, a Requerente silenciou a respeito e a Requerida 

pugnou pela produção de prova oral e testemunhal (fls. 86).

No entanto, do exame do conjunto probatório apresentado, entendo que 

este feito está apto a receber julgamento antecipado, sendo 

desnecessária a dilação probatória.

 Destarte, a prova documental colacionada aos autos mostra-se suficiente 

para uma perfeita compreensão e deslinda da questão, razão pela qual 

INDEFIRO a produção das provas requestadas, porquanto inúteis e 

desnecessárias, uma vez que a matéria versada nestes autos é de direito.

Após, o decurso do prazo recursal, voltem-me os autos conclusos para 

sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 25 de julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1121338 Nr: 19379-59.2016.811.0041

 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: ARIANY SILVA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO J. SILVA E CIA LTDA ME, MAGNO 

JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUARES ANTONIO BATISTA DO 

AMARAL - OAB:2638/MT, RAUL CLAUDIO BRANDÃO - OAB:19415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135, MAGNO JOSE DA SILVA - OAB:19135/O

 Código: 1121338

Vistos, etc.

Instadas as partes a manifestarem a respeito das provas que ainda 

pretendem produzir, ambas as partes pugnaram pela produção de prova 

testemunhal (fls. 86 e fls. 87).

No entanto, do exame do conjunto probatório apresentado, entendo que 

este feito está apto a receber julgamento antecipado, sendo 

desnecessária a dilação probatória.

 Destarte, a prova documental colacionada aos autos mostra-se suficiente 

para uma perfeita compreensão e deslinda da questão, razão pela qual 

INDEFIRO a produção da prova requestada pelas partes, porquanto inúteis 

e desnecessárias, uma vez que a matéria versada nestes autos é de 

direito.

Após, o decurso do prazo recursal, voltem-me os autos conclusos para 

sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 25 de julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 854341 Nr: 56919-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACE SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSA LOGISTICA RODOVIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 
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OAB:10105/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para promover o regular andamento ao feito, 

nos termos da decisão de fls. 296.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 719863 Nr: 15342-62.2011.811.0041

 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: VALDEMAR RODRIGUES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT, JACKELYNNE DE CASSIA PAIVA - 

OAB:13129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1127121 Nr: 21822-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASTELL TELECOMUNICAÇOES LTDA - ME, FLAVIO 

TEODORO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho intimação da parte autora para promover o 

regular andamento ao feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1043266 Nr: 43138-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNDIAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIRA CHINI, GRAZIELLE HERNANDES 

BARROS LEITE, GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT

 EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL

Código Nº 1043266

VISTOS,

Os Embargos do devedor em apenso (código n. 1123660) foram julgados 

improcedentes nesta data.

Defiro o pedido de fl. 40. No entanto, antes da realização da penhora, 

INTIME-SE a parte Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente a planilha do débito atualizada, tendo em vista o lapso temporal 

decorrido.

Com a juntada, LAVRE-SE o competente TERMO DE PENHORA do bem 

indicado à fl. 31 em atenção ao disposto no art. 845, §1º, do CPC, com 

observância do disposto no art. 838, do mesmo diploma processual.

 Formalizada a penhora, EXPEÇA-SE MANDADO DE AVALIAÇÃO e 

INTIMAÇÃO da parte Executada, inclusive do seu cônjuge (art. 842 do 

CPC), se houver na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a 

informação de ser casado.

 Intimem-se. Cumpra-se

Cuiabá, 26 de julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1057458 Nr: 49767-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANKLEY CORREA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR MAIA PEREIRA ME, FÁBIO 

JUNIOR MAIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS LOURENCO M. D. 

HAYASHIDA - OAB:20.108-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: suyan lima magalhaes - 

OAB:14353

 Do exame dos autos, constata-se que o executado foi pessoalmente 

citado dos termos da ação de conhecimento, conforme se vê as fls. 146, 

quedando-se inerte, ou seja, não constituiu advogado, tampouco ofertou 

defesa, razão pela qual a afirmação de desconhecimento desta ação é 

inverídica.

Outrossim, no que tange à alegação de ter a penhora recaído sobre verba 

de natureza salarial, o devedor não trouxe qualquer prova a embasar sua 

argumentação, sendo o documento juntado as fls. 177 é inservível para 

esse fim, além de não estar assinado e ter sido emitido após a efetivação 

da penhora na conta bancária do executado.

Com efeito, a ordem de bloqueio foi emitida em 14/03/2018, enquanto que o 

documento apresentado pelo devedor foi elaborado em 23/03/2018.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 173/175, determinando a 

liberação do valor penhorado ao exequente. Expeça-se o respectivo 

Alvará, para crédito na conta bancária indicada as fls. 179.

Após, voltem-me os autos conclusos para pesquisa de bens de 

propriedade do executado via Renajud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1105711 Nr: 12841-62.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELINA SENA DE ALMEIDA

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

SEGURO S/A

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

OAB:6384-B/MT

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

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

OAB:8.194-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora, para manifestar-se 

acerca do pagamento. Conforme informações fls. 144/147.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1124108 Nr: 20493-33.2016.811.0041

 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: JURACI LOPES DE OLIVEIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAITON LUIZ PANAZZOLO - 

OAB:16.705/MT, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - OAB:12037/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado pela parte Requerente, JURACI 

LOPES DE OLIVEIRA, em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.Pelo princípio da sucumbência, 

CONDENO a parte Requerente ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído à causa nos termos do 

art. 85, § 2º, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade por ser o 

autor beneficiário da gratuidade da justiça (artigo 98 do CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de julho de 2018.YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1107439 Nr: 13592-49.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PAULO MESSIAS
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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

 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, JOÃO PAULO MESSIAS, a quantia de: A) - R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação inicial (Sumula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja 28/12/2014 (Súmula 580 STJ); B) 

– R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) referente à indenização 

prevista no artigo 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e 

correção monetária a partir da data do desembolso.CONDENO ainda a 

parte Requerida ao pagamento das custas e honorários ad vocatícios, que 

fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC).Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 26 de Julho de 2018.YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 965924 Nr: 7351-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON NAVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1211723 Nr: 8944-89.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR GUERRA FILHO, ERENIR NUNES 

GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15.655-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora, para, no prazo legal, 

se manifestar acerca da diligência do oficial de justiça de fls.17.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1123660 Nr: 20313-17.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA CHINI ZAFFARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DO DEVEDOR, e por consequência 

determino o regular processamento do processo de execução em apenso 

(código n. 1043266).Pelo princípio da sucumbência, CONDENO o 

Embargante ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários 

advocatícios, que fixo em 20% do valor da execução, nos termos do §2º 

do art. 85 do CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 26 de julho 

de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1133910 Nr: 24600-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO SOARES SOBRINHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, SILVANO SOARES SOBRINHO, a quantia de R$ 11.812,50 

(onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 02/12/2015 (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 

Novo CPC).Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 26 de julho de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1160459 Nr: 36127-69.2016.811.0041

 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: BLDSA, LUCILENE REGINA PINTO DE SOUZA PEREIRA

 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: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903

 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, BRUNA LARISSA DE SOUZA AMORIM, neste ato 

representada por sua genitora, LUCILENE REGINA PINTO DE SOUZA 

PEREIRA, 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 n 6.194/74, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 03/06/2016 (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, 26 de julho de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1145503 Nr: 29866-88.2016.811.0041

 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 ANTUNES

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

SEGUROS

 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

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pagar ao 

Requerente, RODRIGO ANTUNES 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, 21/03/2015 (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 
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CPC).Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 26 de julho de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 373904 Nr: 10209-10.2009.811.0041

 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: MARCIANA KUSTHER CAVALCANTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

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

OAB:8.184-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 945457 Nr: 57684-83.2014.811.0041

 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: SILVIA LECIA SOARES DA SILVA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 894476 Nr: 26200-50.2014.811.0041

 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: MARCO BOTTEON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE ANGELI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO FREIRE - OAB:56.543/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a informação do juízo deprecado de que a precatória restou 

negativa, com a seguinte informação:"CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, 

que em cumprimento ao mandado nº 506.2018/013406-5 dirigi-me ao 

endereço da av. Leais Paulistas, 605, apto 92, porém não encontrei o réu, 

ocorrendo residir no local, a Sra Melissa. Na rua Humaitá, 171, sl 01, não 

obtive êxito em ser atendida por ninguém em nenhuma das diligências 

empreendidas. E na rua João Arcadepani Filho, 250, sl 03, encontrei 

ocupando a sala o próprio proprietário do prédio, Sr Marcelo Braguini, que 

declarou que o réu deixou o local, há cerca de três anos. Assim sendo, 

deixei de citar RICARDO DE ANGELI NETO, e devolvo o presente para os 

devidos fins. O referido é verdade e dou fé." Procedo a intimação da parte 

autora para, no prazo legal, promover o regular andamento ao feito, sob 

pena de extinção

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 371740 Nr: 8334-05.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NEUZA MACHADO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO GAUDÉRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA TAYSE KUHNEN SULAS - 

OAB:8.658/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LUIZ WERLANG - 

OAB:29760/PR

 Intimação do advogado VAGNER SOARES SULAS , para devolver os 

autos em 3 (três) dias sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 101305 Nr: 15091-59.2002.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINO GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO BIANCARDINI GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5009, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Certifico que, encaminho Intimação do advogado JOAO FERNANDES DE 

SOUZA , para devolver os autos em 3 (três)dias sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1205422 Nr: 6633-28.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ALMEIDA GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO BATISTA DE ARAÚJO, FILOMENA 

ARAUJO PARIZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da advogada JULIETA MARINHO PIRES 

CEZÁRUIO FERREIRA, para devolver os autos em 3 (três) dias sob pena 

de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 13726 Nr: 5889-34.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LE MANS VEICULOS CUAIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA REGINA KUNZE PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do advogado RENATO PERBOYRE 

BONILHA, para devolver os autos em 3 (três) dias sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 950781 Nr: 221-52.2015.811.0041

 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: VANESSA DA SILVA MARIANO MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRARESI E CIA LTDA ME, ADMMETTA 

ADMINISTRADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO REICHE - OAB:18.868, 

IANA HEDUYNA PAES LUCAS - OAB:17699, IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO SIQUEIRA 

ARANTES - OAB:19273, JOAO PAULO VINHA BITTAR - OAB:OAB/MT 

14.370

 ANTE O EXPOSTO e, por tudo o mais que dos autos consta, decreto a 

revelia da parte ré e nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR rescindido 

o contrato firmado entre as partes e CONDENAR as Requeridas 

FERRARESI E CIA LTDA ME e ADMETTA ADMINISTRADORA LTDA, 

solidariamente, restituir a parte Autora VANESSA DA SILVA MARIANO 

MAGALHÃES, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros 

de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do 

desembolso, bem ainda ao pagamento da multa contratual equivalente a 

10% do contrato, perfazendo a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

corrigido monetariamente (INPC) e com incidência de juros de 1% ao mês, 

a partir da citação.Condeno ainda as partes Requeridas, solidariamente, 

ao pagamento das custas e honorários de advogado, os quais fixo em 
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20% do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2º, do 

CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 27 de julho de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 334869 Nr: 5358-59.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL DE TEXTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESIAL 

S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA VIAN DE 

OLIVEIRA - OAB:10753-E, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI - OAB:12409-A, 

LUZIA ANGELICA ARRUDA GONÇALVES - OAB:9802, WILSON 

LISANDRO VEIGA - OAB:15427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAÃO CIFUENTES 

FRANKLIN LUCAS JUNIOR - OAB:31224, ANTONIO JOSÉ LEÃO MENDES 

DE ALMEIDA - OAB:218689-SP

 Certifico que, encaminho intimação da advogada LUZIA ANGELICA DE 

ARRUDA GONÇALVES, para devolver os autos em 3 (três) dias sob pena 

de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 226244 Nr: 33510-25.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO FACCHINETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA D' IDÉIAS MARKETING E PROPAGANDA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADSON JENEZERLAU SILVA 

SANTOS - OAB:203049/SP, NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - 

OAB:9.277/MT

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

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

 Certifico que, encaminho intimação do advogado NICOMEDES LINDOLFO 

FREITAS NETO, para devolver os autos em 3 (três) dias sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 279379 Nr: 5572-84.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WATT DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE COMBUSTÍVEIS 

E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSÉ CANDINI - OAB:8036

 Certifico que, encaminho intimação do advogado LUIS EDUARDO DE 

CASTRO NASSIF, para devolver os autos em 3 (três) dias sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1120464 Nr: 18994-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURY REINEKE

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA ROSANA PERIN - 

OAB:11809

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Código – 1120464.

VISTOS,

A parte Requerente às fls. 327/328 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida às fls. 322/325 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 à fl. 325 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 328.

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.

Cuiabá-MT, 26 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1165111 Nr: 37978-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE GERTRUDES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Código – 1165111.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 130 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 126/129 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 à fl. 129 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 130.

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.

Cuiabá-MT, 26 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1155320 Nr: 34048-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTHUR JOSE DOS REIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:20.957/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Código – 1155320.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 179 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 174/177 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 à fl. 177 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 179.

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.

Cuiabá-MT, 26 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 842312 Nr: 46401-97.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIDE RAMOS DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAKRO ATACADISTA S/A, BRADESCO 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - OAB:18280/A

 Código – 842312

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 311/313, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente, DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC.

DEFIRO o pedido de expedição formulado no item 10. b) da avença.

As partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC.

Renunciado o prazo recursal, arquivem-se os autos, observando as 

providências de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 26 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 763899 Nr: 16513-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SAINT LAURENT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA CARVALHO LEITE PINTO, LETICIA DE 

CARVALHO LEITE PINTO, ERASMO ROMANO LEITE PINTO, TELMA 

CARVALHO LEITE PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DOS SANTOS 

BRAZÃO - OAB:6628/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR 

- OAB:7400

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, proceder a retirada do 

documento expedido no feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 981562 Nr: 14814-86.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIDE RAMOS DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAKRO ATACADISTA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO TRIGUEIRO FONTES 

- OAB:18280/MT

 Código –981562 (CAUTELAR INOMINADA)

VISTOS,

As partes entabularam acordo nos autos principais, (processo Código n° 

842312), o qual foi devidamente homologado nesta data.

Portanto, diante da evidente perda do seu objeto, JULGO e DECLARO 

extinto o presente feito, na forma prevista no artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil.

 Custas remanescentes ao encargo da parte Requerente, em atenção ao 

princípio da causalidade, ressalvando os casos de suspensão da 

exigibilidade se beneficiaria da justiça gratuita (art. 98, § 3º do CPC/2015). 

Não havendo decaimento entre as partes, deixo de fixar honorários 

sucumbenciais.

Renunciado o prazo recursal na ação principal, determino o imediato 

arquivamento destes autos, com as baixas necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá – MT, 26 de julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 439941 Nr: 16781-45.2010.811.0041

 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: RODRIGO LUIZ ALBERTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASCAR VEÍCULOS, VOLKSWAGEM DO 

BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS PEREIRA SCHMIDT - 

OAB:11361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86844

 Intimação das partes para manifestaem-se acerca do saldo atualizado 

dos valores depositados a título de honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 779975 Nr: 33483-95.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Face ao aceite do encargo da perita nomeada no feito, proceda a 

requerente o valor integral dos honorários arbitrados às fls. 944 verso, 

para início dos trabalhos.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016080-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/09/2018, às 10h30min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003075-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DELBONI TRABACHIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (RÉU)

VANGUARD HOME CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1003075-94.2018.8.11.0041 (k) VISTOS. RECEBO a EMENDA 

SUBSTITUTIVA DA INICIAL do Id.12838328 e Id.12838386, conforme 

determinado no . Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS com PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, aventada por ANA CLAUDIA DELBONI TRABACHIN, em 

desfavor de VERANO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, 

postulando a parte Autora pela concessão de tutela de urgência no 

sentido de que: [...] 1. A concessão de liminar initio litis e inaudita altera 
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pars determinando que determinando que a Ré repare, em 10 dias, todos 

os vícios/defeitos constatados no relatório técnico e também, demais que 

possam ser futuramente identificados, adotando todas as técnicas 

necessárias para garantir a higidez, segurança e as condições de 

habitabilidade do imóvel, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil 

reais); [...] 3. Ad argumentandum tantum, caso entenda insuficiente as 

provas coligidas nos autos para o deferimento da tutela de urgência, 

requer seja determinada a prova pericial às custas da Ré, para a 

elucidação do motivo da infiltração e demais defeitos existentes no 

banheiro da Autora; [...] (sic Id.12838386 pág.18 e 19) Consigno que, por 

oportunidade do despacho do Id.12568873, foi oportunizado a parte 

Autora trazer aos autos elementos de prova acerca das reiteradas 

solicitações de reparos alegadas na exordial, notadamente quanto aos 

supostos reparos realizados pela Requerida nos autos de 2015 e 2016, 

permanecendo a Requerente silente neste ponto da emenda substitutiva, 

optando somente por inovar os pedidos com o pleito de produção 

antecipada de prova pericial. É O NECESSÁRIO. DECIDO Para o 

deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos 

requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência 

de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos 

do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. Inicialmente, enfatizo que o 

juiz é o destinatário dos fatos e conjunto probatório produzido pela parte 

para demonstrar o direito reclamado. Portanto, ao julgador é dirigida a 

prova do direito, com o fito de formar seu livre convencimento, revelado na 

soberania do julgamento devidamente fundamentado, requisito disposto no 

artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Ressalto, que o Autor se 

enquadra no conceito de consumidor (artigo 2º do CDC) e a Ré, na 

qualidade de fornecedor (art. 3º do CDC). Por essa razão, reconheço a 

incidência, na espécie, das normas do Código de Defesa do Consumidor, 

especialmente do disposto no artigo 14 do referido diploma, que trata da 

responsabilidade objetiva pelo fato do produto. 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. § 1° O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro. § 4° A responsabilidade pessoal dos 

profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. 

Contudo, infere-se dos autos que a causa de pedir se instala em suposto 

vício de construção, apresentado já no primeiro ano de habitação do 

imóvel, arguindo a Autora que a Requerida teria realizado no mínimo dois 

reparos no apartamento adquirido, entre os atos de 2015 e 2016, até a 

recusa de reparo ocorrida em 18/09/2017 nos termos do laudo técnico 

produzido pela Ré, veja: [...] Vazamento na borda do porcelanato da caixa 

sifonada do box do apartamento 706. Proprietário do 706 colocou 

porcelanato e não fez o procedimento correto. Dentro das condições de 

garantia: [...] NÃO (x) Cuiabá, 03 de outubro de 2017. [...] (sic Id.11726432 

pág.1 – destaquei) Neste cenário, evidenciado a possibilidade de 

existência da excludente prevista no citado artigo 14, §3º, inciso II do CDC, 

foi oportunizado à parte Autora carrear aos autos prova capaz de 

corroborar a verossimilhança dos pretéritos reparos noticiados na 

exordial, supostamente ocorridos em 2015 e 2016 (Id.12568873), sob 

pena de indeferimento do pedido de tutela provisória. [...] Por fim, verifico 

que inexiste nos autos qualquer elemento de prova capaz de corroborar 

os reiterados pedidos da Requerente supostamente formulados nos anos 

de 2015 e 2016, tal circunstância fragiliza o pleito tutelar, frente ao laudo 

de vistoria anexado ao Id.11726432, que identificou a possibilidade de a 

reforma realizada no apartamento 706 (acima da Autora) ter dado origem 

ao dano estrutural reclamado pela Requerente. [...] 4) Juntar aos autos 

elementos de prova que corroborem para a existência do suposto vício 

oculto do imóvel desde de o primeiro ano de utilização do bem e demais 

alegações declinadas na exordial, sob pena de indeferimento do pedido de 

urgência. [...] (sic. Id.12568873 pág.1 e 2) Isto porque, do cotejo dos 

elementos de prova carreados aos autos, de início, para apuração da 

responsabilidade da parte Ré, cabe esclarecer que, havendo a 

constatação de vício na obra dentro do decurso do prazo de garantia 

previsto nos artigo 618 do Código Civil, (05 anos), contado a partir do 

conhecimento do dano e sua autoria (artigo 27 do CDC), deve o 

consumidor ser assistido pelo fornecedor nos termos do artigo 18 do 

Diploma Especial, salvo se comprovado a excludente de responsabilidade 

por culpa exclusiva de terceiro. Confira: Código Civil Art. 618. Nos 

contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 

consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante 

o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, 

assim em razão dos materiais, como do solo. CDC Art. 12. O fabricante, o 

produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, 

fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação 

ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. § 1° O produto 

é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se 

espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: [...] II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 

[...] § 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será 

responsabilizado quando provar: I - que não colocou o produto no 

mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito 

inexiste; III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Art. 18. Os 

fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 

com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do 

produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a 

restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do 

preço. § 2° Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do 

prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem 

superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de 

prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação 

expressa do consumidor. § 3° O consumidor poderá fazer uso imediato 

das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão 

do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a 

qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de 

produto essencial. § 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do 

inciso I do § 1° deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, 

poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo 

diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença 

de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1° deste artigo. § 

5° No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável 

perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado 

claramente seu produtor. § 6° São impróprios ao uso e consumo: I - os 

produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; II - os produtos 

deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, 

fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em 

desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou 

apresentação; III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem 

inadequados ao fim a que se destinam. Art. 27. Prescreve em cinco anos 

a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do 

serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do 

prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. In casu, a 

despeito da aparente tempestividade da propositura da ação e da nuance 

do direito perseguido (garantia quinquenal sobre o imóvel novo adquirido), 

não restou evidenciado nos autos a probabilidade do direito de a Autora 

imputar inequivocamente à Ré a responsabilidade pelo reparo dos danos 

noticiados na exordial, de forma contundente a sustentar o deferimento do 

pedido de tutela de urgência sob análise perfunctória. A Requerente, além 

de não corroborar os vícios pretéritos que indicariam a incapacidade da 

Requerida em resolver o vício reclamado, o que fragilizaria participação da 

culpa de terceiro, para ter o acesso ao laudo produzido (Id.11726432) a 

Autora confessou através do e-mail anexado ao Id.11726385 pág.2 a 

possível responsabilização do vizinho do apartamento 706 na ocorrência 
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dos danos, transcrevo: [...] De: Ana Claudia Delboni  Enviado: quarta-feira, 

22 de novembro de 2017 15:34 Para: f.camilo@vanguardhome.com.br 

Assunto: Copia laudo de solicitacao de servico Boa tarde Fabio Favor 

enviar a copia do laudo da solicitacao de servico, para que eu possa 

cobrar do morador do apto de cima (706) agilidade no reparo. Garden 3 

Americas Torre:2 Apto: 606 Fico no aguardo com urgencia. Ana Claudia 

[...] (sic Id.11726385 pág.2) Como elucidado no despacho inaugural, a 

indicação de culpa exclusiva de terceiro, inviabiliza o deferimento da tutela 

provisória, antes da triangulação do feito. Principalmente quando a ordem 

vindicada está relacionada a obrigação de fazer onerosa, com risco de 

irreversibilidade da medida, em caso de improcedência da ação. Registro 

que, o ponto nevrálgico do convencimento do juízo nesta prematura fase, 

não se fundou nas condições técnicas atuais dos vícios para se justificar 

a alteração da ordem de produção dos meios de prova, pleiteada pela 

Requerente (artigo 139, VI do CPC). Ademais, em caso de insubsistência 

probatória acerca dos fatos alegados na exordial, incumbe a parte se 

valer das cautelas legais disponíveis para a constituição do seu direito, a 

fim de subsidiar o pleito com um mínimo probatório capaz de demonstrar o 

direito judicializado, a exemplo adequado instituto da “Produção 

Antecipada de Prova”, fundado no artigo 381 e seguintes do CPC, 

pleiteada de forma preparatória. Diferente da faculdade afeta ao exercício 

da ampla tutela (artigo 139 do CPC), esse procedimento especial previsto 

nos artigos 381 ao 383 do CPC, possui rito próprio e finalidade especifica 

de amparar o mérito de possível lide futura, possibilitando inclusive a 

formação do polo passivo da demanda principal. Neste ponto, sobressai 

mencionar que, não são raros os casos em que o jusrisdicionado, 

invocando a benesse consumerista prevista no artigo 6º, inciso VIII do 

CDC, se “autodesincumbe” de provar minimamente os indícios do seu 

direito, transferindo indevidamente à parte demandada o ônus de 

demonstrar a existência do direito. Entretanto, o instituto da “inversão do 

ônus da prova”, não se presta a produzir prova do direito do beneficiário, 

sua finalidade é imputar a parte contrária que traga aos autos determinada 

situação/prova, que estaria sob sua custodia em decorrência do dever 

legal e/ou da atividade profissional/comercial desenvolvidos, o que tornaria 

o beneficiário hipossuficiente/incapacitado de produzir determinada prova, 

material e/ou tecnicamente. Portanto, a inversão do ônus da prova prevista 

na lei especial (artigo 6º, inciso VIII do CDC), recepcionado pela legislação 

processual geral no artigo 373, §1º ao §4º do CPC, não objetiva a 

transferência da responsabilidade legal de o jurisdicionado comprovar os 

fatos constitutivos do seu direito. Em verdade, a invocação do benefício 

se restringe à hipossuficiência/incapacidade material e/ou técnica de 

acessar/produzir prova custodiada/facilitada em favor da parte contrária, 

independente do gravame financeiro do ato. Com efeito, é de se ressaltar 

a aplicação relativa da benesse, inclusive ao consumidor, o que implica na 

demonstração inequívoca de que o peticionante de fato é incapaz 

tecnicamente e/ou materialmente de produzir determinada prova 

constitutiva do seu direito. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] 3. A inversão do ônus da 

prova não ocorre em todas as situações em que a relação jurídica é de 

consumo, pois é preciso que as alegações sejam verossímeis ou que a 

parte seja hipossuficiente. (AgInt no AREsp 774.428/RS, Rel. Ministro 

MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 

31/10/2017) Por fim, para a concessão do benefício, considero inafastavel 

que a responsabilidade de reparação dos danos suportados com o ato 

ilícito reclamado em juízo, recaia inequivocamente sobre o demandado, 

mormente quando se revela a possibilidade de influencia de terceiro na 

ocorrência dos fatos, se mostrando indispensável a verossimilhança do 

nexo causal do ato ilícito e a determinação clara do agente causador do 

dano, o que não vislumbrei neste caso. Logo, reputo inviável o deferimento 

do pedido de inversão da ordem de produção dos meios de prova, 

denominado pela Autora como “produção antecipada de prova”, por 

entender não ser o caso de aplicar o artigo 139, inciso VI, do CPC. 

Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados para a 

concessão da tutela de urgência são concorrentes, de forma que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória. Razão disso, 

inexistente a probabilidade do direito e a reversibilidade da medida sem 

danos à parte Requerida, é dispensável a análise dos demais (perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo). Ademais, a presente decisão 

não possui caráter irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, em caso de 

demonstração futura dos requisitos indispensáveis ao deferimento do 

pedido, é possível que este provimento jurisdicional seja revisto a qualquer 

tempo. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 300 do CPC, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela Autora ANA CLAUDIA DELBONI 

TRABACHIN. CITE-SE a parte Requerida para conhecimento da ação e no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando as advertências dos artigo 334 e 

artigo 335, do Código de Processo Civil. DETERMINO que a Secretaria, 

através do acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, que 

realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais, especialmente a EXISTÊNCIA DE EMENDA A INICIAL SUBSTITUTIVA 

do Id.12838328 e Id.12838386. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência 

de conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada 

na de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Derradeiro, consigno que, a 

apresentação da emenda recebida, não ocorreu obedeceu a formatação 

técnica recomendável (endereçamento, preâmbulo com a qualificação das 

partes e denominação da ação, narrativa fática, base jurídica e pedidos), 

mesmo que estivesse suficientemente esclarecido que deveria se tratar 

de “EMENDA A INICIAL SUBSTITUTIVA”, pois com a apresentação da nova 

exordial implicaria na indisponibilidade do documento substituído. Relembro: 

[...] Ressalvo que com a apresentação da NOVA petição inicial, o ID 

correspondente a juntada da peça a ser substituída deverá ser riscado e 

seu conteúdo não estará mais disponível para visualização/consulta. [...] 

(Id.12568873 pág.3). Tal inconsistência formal da peça substitutiva poderá 

dificultar o exercício do direito de defesa e a realização dos trabalhos na 

Secretaria do juízo, uma vez que o sistema eletrônico não permite excluir 

individualmente “páginas” dos arquivos anexados, de modo que a 

indisponibilidade do Id.11726300 (petição inicial substituída pela juntada do 

Id.12838328 e 12838386) excluiria a qualificação das partes e a 

denominação da ação. Destarte, em homenagem ao princípio da 

cooperação e independência das formas dos atos processuais, deverá 

ser mantida a petição inicial do Id.11726300, com a consideração apenas 

da pág.1 (salvo a formação do polo passivo alterado na emenda), e NÃO 

CONHECIMENTO da causa de pedir, fundamentos jurídicos e pedidos 

existentes nas páginas 02 a 14 (replicados no Id.11726323). DETERMINO 

que a Secretaria providencie a retificação do polo passivo da ação, na 

forma emendada no Id.12838328 e Id.12838386. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009133-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON MAKI SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

MONACO AUTO CENTER EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1009133-16.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, A despeito da existência 

de pedido genérico de antecipação de tutela, identifico incongruências que 

inviabilizam o recebimento da ação e a apreciação do pedido de tutela. O 

Requerente não atendeu as determinações legais no tocante à satisfação 

dos requisitos da petição inicial previstos no artigo 319 do CPC, o pedido e 

suas especificações (inciso IV) e o valor da causa (inciso V). Consigno 

que, no que tange ao pedido e suas especificações, identifiquei a 

ausência de certeza e determinação da pretensão indenizatória do Autor, 

inexiste a formulação adequada do pedido de dano moral nos termos 

previsto no artigo 322 do CPC. Saliento que, tal inconsistência influencia na 

fixação do valor da causa, sobretudo no regular exercício do direito de 

defesa, devendo a parte Autora indicar com clareza, certeza, 

determinação e precisão, sua pretensão em face da parte Ré, inclusive no 

que atine ao dano moral. Pondero que, na ação que tiver por objeto pleito 

indenizatório e obrigação de fazer, deverá o autor valorar a causa na 

somatória do importe pretendido, mesmo no caso de indenização por dano 

moral (artigo 292, inciso V e VI do CPC), sob pena de o pleito impreciso e 

genérico influenciar diretamente no provimento jurisdicional, bem como na 

valoração das custas processuais, sobretudo nos honorários 

sucumbenciais (artigo 85, §2º do CPC). Por fim, não constam nos autos a 
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prova da titularidade do veículo em favor do Autor, que fragiliza sua 

legitimidade para postular as providências ventiladas nos autos, 

principalmente pela aparente relação jurídica existente entre a parte Ré a o 

terceiro Abelar José Francoro Junior. Esclareço que os contratos de 

compra e venda anexados aos autos não corroboram a legitimidade do 

Autor para postular em juízo em nome do terceiro, principalmente quando 

se vislumbra a elaboração do contrato do Id.12615019 em 04/04/2018, 

após a suposta ocorrência do sinistro noticiada na exordial (10/03/2018). 

Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, para querendo: 1) 

Adequar rigorosamente a peça inaugural, atendendo legalmente todos os 

elementos fixados no artigo 319 do CPC, principalmente no tocante a 

formulação clara, certa e fundamentada dos pedidos (notadamente a 

indenização por dano moral), retificando, se for o caso, o valor da causa, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. 2) Trazer aos autos o 

documento original de titularidade do automóvel atualizado, a fim de 

comprovar a legitimidade para postular em juízo o que se requer. Com 

fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe 

os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002363-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON DE PAULA MATEUS (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):

YALE SABO MENDES

 

Proc n° - 1002363-41.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente ID. 

14076524 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14070823/14070824 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. 14070824 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 14076524. 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002484-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CMT IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO OAB - MT0013700A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n° - 1002484-69.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte 

Exequente ID. 12218645 informou nos autos que houve pagamento do 

débito e manifestou concordância ao valores depositados pela parte 

Executada. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ dos valores depositados neste processo em favor 

da parte Exequente, a ser creditado na conta indicada no ID. 12218645. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024738-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONES DE OLIVEIRA NASCIMENTO (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1024738-36.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, JHONES DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 31/08/2016 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente 

de trânsito, de acordo com a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID. 

9389961. A Requerida apresentou contestação no ID: 10790555 arguindo 

em preliminar a inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A no polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação, alegou também a 

ausência de documento imprescindível para a demanda. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de nexo 

causal e a inexistência de prova da invalidez como também, alegou a 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à aplicação da 

Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo para 

pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo 

proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. A parte 

Requerida (id. 11506519), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve 

ser levado em consideração o grau da lesão determinado na perícia 

médica (50%) e o percentual estipulado na tabela da Lei (70%). 

Impugnação a contestação juntada no ID: 11541544. Laudo pericial 

elaborado por perito judicial acostado no ID: 10939607. A parte 

Requerente por sua vez, apresentou manifestação (id. 11547550) tecendo 

acerca do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. Os 

autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela 

Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do 

que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade 

de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da indenização em 

virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código 

Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 

6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada obrigatoriedade na 
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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 há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 9389961, 

decorrente do acidente de trânsito, demonstra de maneira inequívoca, o 

acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre este e a debilidade 

permanente, conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial 

judicial no ID: 10939607. 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: 10939607 dá conta de que a parte 

Autora apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão 

moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) do membro inferior 

esquerdo, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 

580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a 

data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, JHONES DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

(INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 31/08/2016 

(Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

condenação (art. 85, § 2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019771-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DYENNER MARLEY MUNIZ MENDONCA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1019771-45.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, DYENNER MARLEY MUNIZ 

MENDONÇA, devidamente qualificada na inicial propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 26/06/2014 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial incompleta. Por tais 

motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente 

de transito. A Requerida apresentou contestação no id. 9704640, arguindo 

em preliminar a necessidade de inclusão da seguradora Lider dos 

Consorcios do Seguro Dpvat S/A no polo passivo da ação a inépcia da 

inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a realização 

de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação, alegou 

também a ausência de documento imprescindivel para a demanda. No 

mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de 

nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu ainda quanto 

à necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à aplicação da 

Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo para 

pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo 

proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. No id. 

9704651, a parte Requerida propugnou pelo reconhecimento da coisa 

julgada material, por entender ter restado demonstrado que o acidente 

relacionado ao presente pedido de indenização já foi objeto da demanda 

judicial ingressada pela Requerente e processada na 8ª Vara cível desta 

comarca, sob o código n°. 910188. Impugnação a contestação às fls. 

11439940. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Dos autos, verifico que assiste razão à parte 

Requerida, pois a pretensão já foi julgada em outra vara desta mesma 

comarca. O pedido veio lastreado na alegação de invalidez decorrente de 

acidente de trânsito ocorrido em 26/06/2014, no entanto a parte requerida 

trouxe aos autos id. 9704651, documentação suficiente corroborando que 

já houve ação idêntica ajuizada perante outro juízo desta mesma comarca. 

Verifico que a parte autora distribuiu uma ação na data de 14/08/2014, 

como pode ser observado no id. 9704651 onde já recebeu uma 

indenização securitária no valor de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco 

reais) no processo de nº 36958-88.2014.811.0041, o qual tramitou na 8º 

vara cível desta comarca, por meio de acordo judicial realizado e 

devidamente homologado naquele juízo, de acordo com a sentença na 

data de 05/03/2015. Contudo é subtendido que uma mesma lide com 

objetos idênticos não pode ser julgada simultaneamente, sendo 

compreendido pelo artigo 337 §1° do Código de Processo Civil: “verifica-se 

a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada”. Em sua impugnação a parte Autora se eximiu de contrapor o 

alegado pela parte Requerida id. 11439940, porém é indiscutível, com os 

documentos trazidos aos autos, que se trata do mesmo acidente. Nesse 

sentido, restaram comprovadas que ambas as demandas deriva do 

mesmo fato, possuindo mesmo objeto e mesma causa de pedir, qual seja, 

o pedido de recebimento de indenização securitária do acidente sofrido. 

Desta mesma forma o Tribunal do Estado de Mato Grosso entendeu e 

julgou: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO SUMARÍSSIMA DE 
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COBRANÇA – DPVAT - LITISPENDÊNCIA - DUPLICIDADE DE AÇÃO - 

EXTINÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO – DECISÃO 

REFORMADA. Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a 

outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os 

mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma 

causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). 

Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se 

verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o 

processo sem julgamento do mérito (CPC 267 V). (AI 50641/2015, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015). Ainda nesse tema o Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul proferiu recentemente a seguinte decisão: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

COMUM ESTADUAL JÁ APRECIADA EM OPORTUNIDADE DIVERSA. 

PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA, PARA DETERMINAR QUE O 

FEITO CONTINUE TRAMITANDO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. 

PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO. (Agravo de Instrumento Nº 

70068431196, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 02/03/2016). (TJ-RS - AI: 70068431196 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa Data de Julgamento: 02/03/2016, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/03/2016) 

Logo não resta alternativa senão desacolher a pretensão indenizatória 

deduzida na presente demanda, em decorrência de litispendência. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em razão da ocorrência de 

coisa julgada material com o processo n° 36958-88.2014.811.0041 (código 

n. 910188), que tramitou na 8º vara cível da Comarca de Cuiabá/MT. 

Autorizo, desde logo, a parte autora desentranhar os documentos de que 

necessitar, mediante recibo e cópia nos autos. Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO a parte Requerente ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído à causa nos 

termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ressalvada a 

suspensão da exigibilidade por ser o autor beneficiário da gratuidade da 

justiça (artigo 98 do CPC). 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: 1029844-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR VIEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1029844-76.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, ROSIMAR VIEIRA DE SOUZA, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

11/08/2017 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. Certidão de Ocorrência ID: 10048427. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 11799215 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: 11487168. A parte Requerida no id. 

13485330, manifesta concordância com o laudo pericia realizado. 

Impugnação à contestação no id. 13518241. 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 da Certidão de Ocorrência (ID:10048427) 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: 11487168. 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: 11487168 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 
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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 a Requerente, ROSIMAR VIEIRA DE SOUZA, 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, 

11/08/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024402-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUITA ANTONIA DA CRUZ CEZARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1024402-32.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, LUITA ANTÔNIA DA CRUZ 

CEZARI, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 25/03/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

com a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 9340775. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 10887732 arguindo em preliminar a 

inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação e a ausência de comprovante de residência alegando 

ser requisito para fixação do foro. No mérito, defendeu pela improcedência 

do pedido inicial, ante a ausência de boletim na data do fato, falta de nexo 

causal e a inexistência de prova da invalidez. E impugnou os documentos 

juntados pela parte autora com relação à diferença da assinatura entre a 

documentação e a procuração juntada nos autos. 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: 11487168. A parte 

Requerida no id. 13485330, manifesta concordância com o laudo pericia 

realizado. Impugnação à contestação no id. 13518241. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. De 

proêmio consigno que a parte Requerida em sua peça contestatória, 

alegou a respeito da diferença das assinaturas, apresentadas na 

procuração e nos outros documentos corroborados na exordial, 

requerendo a juntada de nova documentação com assinatura autenticada 

em cartório. No entanto, cabe esclarecer que tal solicitação não cabe no 

presente caso, tendo em vista, a dispensabilidade de autenticação de 

instrumento procuratório, assim, indefiro o pedido realizado pela 

Requerida, passando ao julgamento do feito. PRELIMINAR - NECESSIDADE 

DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da 

parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a 

dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a 

sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por 

falta de interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. 

STF, no Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no 

qual o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento 

majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a 

instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é 

compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que 

para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a 

comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à 

hipótese vertente aplica-se a regra de transição estabelecida no referido 

acórdão e como a parte Requerida apresentou defesa, impugnando os 

documentos imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo 

causal entre o acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, 

que administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR – AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte autora entende-se que, este não se faz indispensável para 

propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO. 1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC). 2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não acolho a 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No 

caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 9340775) 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: 10935215. Nesse quadro, 

comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus 

a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até 

mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 
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sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

completa da mobilidade de um dos ombros o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 10935215 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

com repercussão moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade laborativa do ombro direito, a indenização deve corresponder, 

portanto a R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à 

correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, 

“a correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação 

dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar a 

Requerente, LUITA ANTÔNIA DA CRUZ CEZARI, a quantia de R$ 1.687,50 

(mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 25/03/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito
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JOSE GONCALO DE SIQUEIRA (AUTOR)

JOSE OVIDIO ROCHA (AUTOR)

TEREZINHA DE ALMEIDA ROCHA (AUTOR)

JULIANA DE MEDEIROS GARCIA RIBEIRO (AUTOR)

JESIEL RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

ARACI GONCALVES TORRES (AUTOR)

ARINILDES DIAS DA CONCEICAO (AUTOR)

DARCY DA COSTA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

INTIMO as partes acerca da data da audiência de conciliação, redesignada 

para o dia 24/09/2018 às 12:00, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004136-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BRANDAO ALENCASTRO DE SA (AUTOR)

NAIZE MARIA DE FREITAS CUNHA (AUTOR)

CARLOS EDUARDO GASTALDON (AUTOR)

ADAO DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR)

JOSE GONCALO DE SIQUEIRA (AUTOR)

JOSE OVIDIO ROCHA (AUTOR)

TEREZINHA DE ALMEIDA ROCHA (AUTOR)

JULIANA DE MEDEIROS GARCIA RIBEIRO (AUTOR)

JESIEL RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

ARACI GONCALVES TORRES (AUTOR)

ARINILDES DIAS DA CONCEICAO (AUTOR)

DARCY DA COSTA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

INTIMO as partes acerca da data da audiência de conciliação, redesignada 

para o dia 24/09/2018 às 12:00, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004104-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ANTONIO DE REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARROS E BARROS BAR DE SOROCABA LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMO as partes acerca da data da audiência de conciliação, redesignada 

para o dia 24/09/2018 às 12:30, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação.
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Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005918-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES SILVA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

INTIMO as partes acerca da data da audiência de conciliação, redesignada 

para o dia 24/09/2018 às 12:00, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005918-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES SILVA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

INTIMO as partes acerca da data da audiência de conciliação, redesignada 

para o dia 24/09/2018 às 12:00, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016291-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA VIGUNA CUSTODIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE CARNEIRO CAMPOS OAB - MT18968/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 25/09/18 às 12:30, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação 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)

 

Considerando informação do DCA-TJMT de que o parcelamento está 

disponível, intimo a parte requerente para efetuar o recolhimento conforme 

autorizado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018621-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICELIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 23/10/18 às 12:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004333-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINE ISRAEL MILHOMEM SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DOS SANTOS HERNANDEZ OAB - RS71476 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 23/10/18 às 11:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033586-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDWIRGEM MENDONCA XIMENES ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente para, querendo, apresentar suas contrarrazões 

aos Embargos de Declaração.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017822-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente para, querendo, apresentar suas contrarrazões 

aos Embargos de Declaração.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002639-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON APARECIDO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente para, querendo, apresentar suas contrarrazões 

aos Embargos de Declaração.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000012-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEZILTO SILVA ALVES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimo a parte requerente para, querendo, apresentar suas contrarrazões 

aos Embargos de Declaração.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019475-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE FARIA MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIANY PAULA REZENDE MOTTA OAB - MT15610/O-O (ADVOGADO)

JUSSARA MACHADO PEREIRA OAB - 309.092.526-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1019475-86.2018.8.11.0041 AUTOR: ARLETE FARIA 

MACHADO REPRESENTANTE: JUSSARA MACHADO PEREIRA RÉU: 

AGEMED SAUDE S/A W Vistos. Ab initio, CERTIFIQUE-SE acerca do 

cumprimento da decisão concessiva da tutela de urgência. Em seguida, 

INTIME-SE a parte autora para acostar aos autos os documentos pessoais 

da parte autora e os demais documentos que instruíram a petição inicial, 

vez que não acompanharam a digitalização do feito que tramitou em 

plantão. 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 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019451-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS FARIAS DE CARVALHO (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):

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 
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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 

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 

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 
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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 
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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 
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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 

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 
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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 1021220-04.2018.8.11.0041 AUTOR: ROSENEIDE 

FRANCISCA DA SILVA 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 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 
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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, 17 de Junlo 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 

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 
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020064-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO MACEDO 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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020064-78.2018.8.11.0041 AUTOR: EDINALDO 

MACEDO DE OLIVEIRA 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 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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 

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 
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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 

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. 
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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 

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 
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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 1021849-75.2018.8.11.0041 AUTOR: MARCIANO 

VIEIRA CHAGAS 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 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030530/7/2018 Página 148 de 614



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, 19 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 19.07.2018, às 09:38. [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 1021060-76.2018.8.11.0041 AUTOR: GILMAR 

OLIVEIRA DOS ANJOS 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 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 
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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, 17 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 16.07.2018, às 16:40. [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, 
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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 

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 
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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, 17 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 17.07.2018, às 12:15. [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 
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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, 17 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 17.07.2018, às 12:15. [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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030530/7/2018 Página 154 de 614



MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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AUTOS Nº 1019032-38.2018.8.11.0041 AUTOR: ALDEMIRA DE MELO DIAS 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 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), 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). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito
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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), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito
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AUTOS Nº 1020115-89.2018.8.11.0041 AUTOR: JOSE CARLOS MINZON 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 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), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte 

autora ter informado seu desinteresse na composição consensual e 

havendo, também, manifestação de desinteresse da parte requerida, 

desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência 

(art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e 

aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006679-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SOUZA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030530/7/2018 Página 155 de 614



Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1006679-63.2018.8.11.0041 AUTOR: DIEGO SOUZA FERREIRA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 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), 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). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito
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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), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021862-74.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ANA 

KELLY VERAO REQUERIDO: 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 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 
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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 

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, 
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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, 19 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 19.07.2018, às 13:52. [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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006251-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G.B. DA SILVA COMERCIO - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RGPAR - PARTICIPACOES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (RÉU)

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (RÉU)

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1006251-18.2017.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico que, nesta data, encaminho nova intimação à parte requerente 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

13/08/18 às 11:30, na Central de Conciliação e Mediação, visto que na 

intimação anterior não constou o nome da nova advogada constituída pela 

parte autora. Cuiabá-MT, 27 de julho de 2018 Thiago Ottoni Azambuja 

Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019957-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO DE VEROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

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), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016241-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRANY FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS SANTOS LIMA OAB - MT0018087A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 25/09/18 às 09:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022658-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GARUTTI DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELI SUZAMAR DO NASCIMENTO EICKHOFF OAB - MT23782/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO GUILHERME RIBEIRO DA COSTA GARCIA (RÉU)

NUMERAL FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (RÉU)

JOSE MARCIO DA SILVA CUNHA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022658-65.2018.8.11.0041 AUTOR: FERNANDO 

GARUTTI DE OLIVEIRA RÉU: NUMERAL FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, 

JOSE MARCIO DA SILVA CUNHA, FREDERICO GUILHERME RIBEIRO DA 

COSTA GARCIA W Vistos. Compulsando os autos, verifico que a ação 

anteriormente ajuizada pelo autor restou extinta sem julgamento do mérito 

em razão do não comparecimento do autor à audiência (Id. nº 14358429), 

o que equivale a abandono da parte. Ocorre que é pacífica, no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência no sentido de que a citação 

válida interrompe a prescrição ainda que extinto o processo sem 

julgamento de mérito, com exceção das hipóteses de “inação do autor”[1]. 

Assim sendo, e tendo em vista o disposto nos artigos 9º e 10 do Código 

de Processo Civil, INTIME-SE a parte autora para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se quanto à ocorrência de prescrição. Após, 

remetam-me os autos conclusos para decisão. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de 

Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] AgRg no 

AREsp 512.416/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR 
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CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 

15/12/2015, DJe 02/02/2016

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003402-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1027544-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (LITISCONSORTES)

 

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: 1002285-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014458-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT0017563A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO DE FARIA FERRO OAB - GO0029226A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014458-06.2017.8.11.0041 AUTOR: RONALDO DE 

ARAUJO RÉU: SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. W Vistos. 

Considerando o teor do Malote Digital acostado no Id nº 14415356, 

CUMPRA-SE com urgência o acórdão proferido no Agravo de Instrumento 

nº 1007810-36.2017.8.11.0000, com a expedição de ofício à empresa 

DEKRA (RETIFICA DE MOTORES MODELO LTDA), para que informe se a 

empresa Agravada solicitou laudo do veículo Ford Ranger, placas 

OMT-5419, RENAVAN 01026418043, “CHASSI 8AFAR23LFJ275699”, 

2014/2015, cor Branca e, caso tenha solicitado o laudo, em qual data fora 

solicitada tal prestação de serviços e qual o seu resultado. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 225399 Nr: 32739-47.2005.811.0041

 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: JOÃO JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIO DE OLIVEIRA DE JESUS, MARIA 

EURÍPEDES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE EVARISTO DE GUSMÃO E SILVA, 

ENEDIR MARIA DE GUSMÃO E LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORRAL MORALES - 

OAB:7641-B/MT, RICARDO BASSO - OAB:12739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Analisando detidamente o memorial descritivo apresentado (fls.18), 

verifico que não contém os pressupostos necessários para individualizar 

adequadamente a área usucapida.

Destarte, dispõe o art. 1.200 da CNGC – Foro Extrajudicial, in verbis:

“Art. 1.200. O Memorial descritivo/planta/laudo ou parecer 

técnico/ART./RRT, deve contemplar os requisitos a seguir elencados:

 I - subscritos/assinados por profissional credenciado (CREA/CAU e/ou 

INCRA – se a certificação tiver ocorrida antes da implantação do SIGEF) 

acompanhados pela respectiva ART. ou RRT, quitada;

II - estar aprovados pela municipalidade, em se tratando de imóvel urbano, 

e em se tratando de imóvel rural, se se enquadrar nos prazos do Decreto 

nº 4.449/02, deverá atender os requisitos constantes da seção sobre 

georreferenciamento;

III - deverão identificar todos os confrontantes (nomes das fazendas, 

lotes, nºs das matrículas, estradas, rios, etc, nome do titular e, se possível 

nº do contribuinte/cadastro).

Ademais, considerando os provimentos 09/2017-CGJ e 06/2018-CGJ, se 

faz necessária a instrução dos autos com a certidão para fins de 

usucapião fornecida pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso.

 Assim sendo, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da 

especialidade, INTIME-SE a parte exequente para apresentar, no prazo de 

15 (quinze) dias, memorial descritivo que atenda os requisitos 

supracitados, e ainda, a certidão para fins de usucapião fornecida pelo 

Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso, sob pena de se 

impossibilitar o posterior registro da sentença no fólio real.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de Julho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 328871 Nr: 1350-39.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIMENE ALVES DA SILVA, M CANOVA 

CONSTRUÇOES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12.213/MT, NAIME MÁRCIO MARTINS MORAES - UNIJURIS - 

OAB:3847

 Em consulta ao Sistema BACENJUD, verifiquei que o valor bloqueado, 

equivalente a R$ 614, 83 (seiscentos e quatorze reais e oitenta e três 

centavos) não foi transferido para a Conta Única (fls. 113).

Considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por 

meio menos oneroso ao executado, PROCEDI, nesta data, com a 

transferência dos numerários indisponibilizados para a conta vinculada ao 

juízo, conforme extrato que segue.

 OFICIE-SE ao departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de 
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Justiça informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos.

Com a vinculação, expeça-se alvará em favor do exequente para a conta 

informaa às fls. 118.

Intime-se.

Após, retornem ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 983444 Nr: 15585-64.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO VARZEAGRANDENSE DE EDUCAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVEIROS CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA BARBOSA FARIAS 

MACHADO - OAB:11120

 Compulsando os autos, constato que o feito encontra-se apto para 

julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).

Cumpram-se as determinações contidas na execução em apenso e, em 

seguida, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 4472 Nr: 10622-72.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIA ARAUJO SILVA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA VIVIANE COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIA ARAUJO SILVA TEIXEIRA - 

OAB:6.137-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Drº Jôni de Arruda Pinto - 

OAB:3.600

 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 MARCIA 

VIVIANE CSOTA E SILVA, portadora do CPF nº 68895550153, sobre o 

valor total de R$ 1.882,38 (mil oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e 

oito centavos).(...)2.RENAJUD:Por outro lado, caso a penhora de 

numerários resulte infrutífera ou insuficiente, 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(...).3.INFOJUD:Em caso de resultado negativo também na 

busca de veículos, DEFIRO 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.4.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(...)Por fim, anoto que, já tendo sido 

realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, 

RENAJUD e INFOSEG), 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 731367 Nr: 27495-30.2011.811.0041

 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: SILVIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRANDALISE EMPREENDIMENTOS RURAIS, 

PAULO SÉRGIO LIBÓRIO BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO P. ESPÓSITO - 

OAB:4.813/MT, ROSANA DE B. B. ESPOSITO - OAB:4531/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5476, THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - OAB:311.043

 Vistos.

Considerando as informações de fls. 704, DETERMINO que a parte 

requerida Brandalise Empreendimentos Rurais seja intimada pessoalmente 

no endereço informado às fls.677, para que, no prazo de 15 dias, 

constitua novo patrono nos autos, sob pena de decretação de revelia, nos 

termos do art. 76, inciso II do Código de Processo Civil.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de Julho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 913893 Nr: 39413-26.2014.811.0041

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMPER CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR GONÇALVES JUNIOR, JOSÉ DO CARMO 

DA SILVA, MANOEL MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-B/MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - OAB:11.323/MT

 Assim sendo, uma vez ausente, ao menos neste momento processual, a 

satisfação de todos os requisitos legais, e sendo necessária dilação 

probatória, INDEFIRO a tutela antecipada requerida, sem prejuízo de sua 

reapreciação, caso assim se requeira e ocorra a comprovação dos 

pressupostos necessários. (iii)Desistência da ação quanto ao requerido 

Manoel Marques de SouzaConsiderando o pedido de desistência do 

requerido Manoel Marques de Souza, formulado às fls. 230, INTIME-SE os 

demais requeridos para manifestarem, nos termos do art. 9 e 10 do Código 

de Processo Civil. (iv)Deliberações Finais Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora pugnou, às fls.231, pela designação de 

audiência para tentativa de conciliação.Pois bem. Considerando 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), DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 15 de outubro de 2018, às 09h00min, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação, sala 01.INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, §§ 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil.Cumpra-se.Cuiabá, 25 de 

Julho 2018.BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 917038 Nr: 41457-18.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTO FERREIRA DE MEDEIROS

 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, FLÁVIA SILVA RIBEIRO - OAB:13240-B, GISELA ALVES 

CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Portanto, DEFIRO a produção da prova pericial postulada por ambas as 

partes (fls. 138 e 140), pelo que NOMEIO como perito profissional a ser 

indicado pela empresa Real Brasil Consultoria Ltda, localizada na Av. 

Historiador Rubens de Mendonça, 1856, Ed. Office Tower, Sala 408, 4º 

andar, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, telefone (65) 3052-7636.

(...)EXPEÇA-SE o competente alvará eletrônico para liberação dos valores 
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iniciais e COMUNIQUE-SE ao perito para que indique data e horário para o 

início dos trabalhos, procedendo-se com a intimação das partes, nos 

termos do art. 474 do Código de Processo Civil.O laudo pericial deverá ser 

entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data 

em que o perito for comunicado para dar início aos trabalhos. Apresentado 

o laudo, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de quinze dias, 

se manifestem sobre o resulta¬do, mesma oportunidade em que deverão 

providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos.No que tange a 

prova oral requerida pela parte autora, anoto que a audiência de instrução 

será designada após a produção da prova pericial e documental, face à 

sua relação de prejudicialidade.Com as providências e após o 

cumprimento de todos os atos ordinatórios, retornem os autos conclusos 

para eventual julgamento da ação.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 847070 Nr: 50618-86.2013.811.0041

 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: VILMONDES SEBASTIÃO TOMAIN, ROGERIO ROMANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACRIMAT - ASSOCIAÇAO DOS CRIADORES 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CURI - OAB:5.038/MT, 

YANÁ GOMES CERQUEIRA - OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se os autores por carta para que impulsionem o feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1164842 Nr: 37871-02.2016.811.0041

 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: IRENI NOGUEIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE 

MELLO - OAB:OAB-MT 17.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Vistos.Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de 

Indenização Por Dano Moral, com pedido de Tutela Antecipada de Urgência 

ajuizada por Ireni Nogueira de Moraes em face de Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico.(.. .).( i)Reconsideração da 

liminarCompulsando os autos, entendo que a decisão que concedeu a 

tutela de urgência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois 

a necessidade do tratamento através do procedimento denominado 

“Estimulação Magnética Transcraniana” foi prescrito à autora pelo médico 

que acompanha a evolução de seu quadro clínico.Logo, os requisitos da 

probabilidade do direito e do perigo de dano foram demonstrados.Eventual 

inadequação do estabelecimento médico para uso do equipamento 

indicado para o tratamento da autora é circunstância que deve ser objeto 

de fiscalização dos órgãos competentes e, acaso constatada alguma 

irregularidade ou ilicitude da atividade desempenhada, aplicar sanções 

pertinentes, podendo, ainda, a requerida ou o órgão legitimado ingressar 

com procedimento judicial próprio, com o fito de obter a suspensão do uso 

do aparelho, por desatendimento das normas técnicas pelo médico 

indicado. O objeto da presente medida deve, portanto, cingir-se ao direito 

da autora obter, ou não, o tratamento médico prescrito a ser custeado pela 

requerida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado 

pela requerida às fls.220/225.(ii)Descumprimento da liminarConsiderando 

que a requerida às fls. 277/278, noticia o cumprimento da decisão liminar, 

acostando aos autos o comprovante de pagamento, INTIME-SE a parte 

autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste acerca do 

cumprimento da liminar.(...).Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 108517 Nr: 721-41.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DA SILVA FÉLIX, GIORDANO BRUNO PAULO 

FONTES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. L. BERTONI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORDANO BRUNO PAURO 

FONTES OLIVEIRA - OAB:7238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO 

- OAB:3960/MT, FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - OAB:5.819/MT, MARIA 

AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE - OAB:1.119

 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: A. L. BERTONI 

JÚNIOR, portadora do CNPJ nº 03.605.606/0001-49 e de ANTÔNIO LUIZ 

BERTONI JÚNIOR, portador do CPF nº 411.489.671-68, sobre o valor total 

de R$ 32.572,23 (trinta e dois mil, quinhentos e setenta e dois reais e vinte 

e três 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 Códi

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 458348 Nr: 28309-76.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEILA PATRICIA FERREIRA 

BARBOZA - OAB:13596, THAIS OLIVEIRA KAISER SETÚBAL - 

OAB:12.764/MT

 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 ROSÂNGELA 

DE CASTRO FARIAS SANTOS, portadora do CPF nº 240.605.501-91, 

sobre o valor total de R$ 20.749,54 (vinte mil, setecentos e quarenta e 

nove reais e cinquenta e quatro 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) dia

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 299189 Nr: 12835-70.2007.811.0041

 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: JOANA BATISTA DE OLIVEIRA, J. O. S., JOANA 

BATISTA DE OLIVEIRA, J. O. S.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S/A, 

VIAÇÃO CIDADE DAS ÁGUAS LTDA, COMERCIAL SANTA RITA DE 

PETÓLEO LTDA, ADOLPHO APARECIDO DA SILVA LUIZ ANTONIO EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - 

OAB:3653/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, CARLOS ALBERTO ALONSO 

DE OLIVEIRA - OAB:102.813/SP, ELLEN COELHO VIGNINI - OAB:95.353, 

FLAVIO JOSE FERREIRA UNIJURIS - OAB:3.574/MT, LÚCIO APARECIDO 

MARTINI JUNIOR - OAB:170.954 OAB/SP, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, NELSON COELHO VIGNINI - OAB:247816, PEDRO 

SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Vistos.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora acerca do retorno dos autos.

 Sem prejuízo, certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 

820/862.

Sendo frutífera a intimação, AGUARDE-SE pelo prazo de 30 (trinta) dias a 

iniciativa da parte interessada quanto ao início da fase de cumprimento de 

sentença.

Decorrido o prazo acima sem que nada tenha sido postulado, arquivem-se 

os autos, com as anotações e baixas necessárias.

Cuiabá-MT, 25 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 324957 Nr: 25266-39.2007.811.0041

 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: URIAS FERNANDO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, RODRIGO LUIS GOMES PENNA - OAB:9998 MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PEREIRA 

CARVALHO SIMÕES - OAB:189730/SP, ALESSANDRA GOUVÊA DE 

VASCONCELLOS GURGEL - OAB: 9.023/MT, ALESSANDRO LOUZADO - 

OAB:198911, CAMILA DE ARAUJO BALDUINO - OAB:9519, DIANARU 

DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT, GLAUCO DE GOES GUITTI - OAB: 

10.320-B/MT, KLEBSON LEONARDO DE SOUZA SILVA - OAB:9467/MT, 

LAZARO JOSE GOMES JÚNIOR - OAB:8125 MS, LENE ARAUJO DE 

LIMA - OAB:155877, PAULO JOSÉ DOS SANTOS - OAB:175319/SP, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, ROSMERI 

VALDUGA - OAB:11550/MT

 ALVARÁ ELETRÔNICO Nº 415712-5 / 2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 178505 Nr: 25929-90.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO PERRONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DA SILVA - VIDRAÇARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO SIQUEIRA 

LOBATO - OAB:3623/MT, LUIZ PINHEIRO BARBOSA NETO - 

OAB:6846/MT, NILCE MACEDO - OAB:2552-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR - 

OAB:12.350/MT, JUSCELINO LUIS RODRIGUES NETO - OAB:4.340-B/MT

 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: LUIS C DA 

SILVA VIDRAÇARIA ME, portadora do CNPJ nº 02.646.530/0001-37, 

JACQUELINE CRISTIANE CARVALHO, portadora do CPF nº 

523.160.091-15 e LUIS CARLOS DA SILVA, portador do CPF nº 

627.546.451-87, sobre o valor total de R$ 78.276,25 (setenta e oito mil, 

duzentos e setenta e seis reais e vinte e cinco 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 830613 Nr: 36320-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTA, VERENICE 

VERGINASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS ALEXANDRE SCHUSSLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FAUSTINO 

PEREIRA - OAB:16.834

 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: VINICIUS 

ALEXANDRE SCHUSSLER, portador do CPF nº 000.872.151-36, sobre o 

valor total de R$ 28.483,43 (vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e três 

reais e quarenta e 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 indi

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1279083 Nr: 1611-52.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME DA COSTA GARCIA, MARIA DA GLÓRIA 

RIBEIRO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RENATO ZARELLI, REGINA FATIMA DE 

CASTRO ZARELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRO NUNES BUENO - 

OAB:10833, ELISANDRO NUNES BUENO - OAB:10833/MT

 Vistos.Os embargantes postularam o deferimento dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, sustentando não possuirem condições 

financeiras de arcar com os custos do processo.Por meio do decisum de 

fls. 173/174, este Juízo, visando aferir se a parte embargante faz jus ao 

benefício da justiça gratuita, determinou a intimação dessa para trazer aos 

autos comprovação de sua miserabilidade.Os embargantes atenderam o 

comando judicial apresentando os documentos de fls. 177/204 dos autos.É 

a síntese.DECIDO.É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil 

assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, 

o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do 

mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na 

petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se justifica se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

sua concessão.No caso dos autos, foi determinado aos embargantes que 
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trouxessem aos autos comprovação de que preenchem os requisitos 

legais, posto que o primeiro, Guilherme da Costa Garcia, é qualificado 

como empresário (fl. 18) e a segunda, Maria da Glória Ribeiro Garcia, é 

aposentada (fl. 19).Entretanto, analisando detidamente os documentos 

apresentados pelos embargantes às fls. 177/202, entendo que os mesmos 

não comprovam a sua alegada situação de hipossuficiência. Com efeito, o 

primeiro embargante, além dos rendimentos, possui considerável 

patrimônio, que supera a monta de um milhão de reais, dentre o qual se 

havia, inclusive, saldo em conta bancária à época da declaração de 

imposto de renda apresentada (fls. 177/183).Da mesma forma, a segunda 

embargante, além de possuir patrimônio contendo quantia em espécie no 

im

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1163526 Nr: 37368-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO ZARELLI, REGINA FATIMA DE CASTRO 

ZARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DA COSTA GARCIA, MARIA DA 

GLÓRIA RIBEIRO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO FERREIRA NETO - 

OAB:8153 MT, ELISSANDRO NUNES BUENO - OAB:10833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 Vistos.

Ante o teor das matrículas acostadas às fls. 117/120, DEFIRO o pedido de 

fls. 113/114, pelo que determino que se LAVRE TERMO DE PENHORA dos 

imóveis matriculados sob os números 3201 e 3202 do Cartório de Registro 

de Imóveis da Comarca de Santo Antônio do Leveger/MT.

Em seguida, OFICIE-SE ao Juízo Deprecado (fl. 104), informando as 

matrículas dos imóveis penhorados.

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.

Sem prejuízo do disposto supra, INTIMEM-SE os executados, via 

advogado, acerca da penhora realizada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem eventual manifestação (art. 525, §11 ou 917, 

§1º, ambos do CPC).

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 932186 Nr: 50497-24.2014.811.0041

 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: DANIEL GONÇALVES MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 ALVARÁ ELETRÔNICO Nº 418722-9 / 2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 4593 Nr: 11888-94.1999.811.0041

 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: INVEST. FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUNI MARIA BERNDT TRENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, LAUNI MARIA BERNDT TRENTO 

- OAB:10.353-MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, SAMUEL 

RICHARD DECKER NETO - OAB:4965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7.504/MT, 

ALBERTO RANGEL MORATELLI - OAB:6959, PAULO SÉRGIO 

DAUFENBACH - OAB:5.325/MT

 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 LAUNI MARIA 

BERNDT TRENTO, portadora do CPF nº 275.151.501-06, sobre o valor total 

de R$ 217.122,92 (duzentos e dezessete mil, cento e vinte e dois reais e 

noventa e dois 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 115919 Nr: 5426-82.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DO AMARAL FROES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9368, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, 

ANA PAULA CASTRO SANDY - OAB:6572, ANDRÉ LUIZ CARDOZO 

SANTOS - OAB:7.322-A/MT, ANTONIO AUGUSTO DA CUNHA 

CROSARA - OAB:11056, ELAINE CRISTINA FERREIRA SANCHES - 

OAB:7.863/MT, FABIANA PEREIRA CONAGIN - OAB:9357-E, JANAINA 

GOMES DA SILVA - OAB:10.384-B, JOHARA DE OLIVEIRA BARBOSA 

MUNIZ - OAB:OAB/MT 10.532-E, KLEYSSON HARDERSSON ARANTES 

SOUZA DE CAMPOS - OAB:10.545/MT, MÔNICA GOES CAMPELO - 

OAB:8.735/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, 

PATRÍCIA CHAVES WEST - OAB:11698, SUELEN CAMARGO DA SILVA 

(ESTAGIÁRIA) - OAB:8425-E/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A, MARINA SANTANA DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:9.879/MT

 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 JULIO CESAR 

DO AMARAL FROES, portador do CPF nº 456.726.879-20, sobre o valor 

total de R$ 98.387,14 (noventa e oito mil, trezentos e oitenta e sete 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 400202 Nr: 33065-65.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILENE ALVES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, 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: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

 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 PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, portadora do CNPJ nº 

61.198.164/0001-60, sobre o valor total de R$ 104.268,28 (cento e quatro 

mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte e oito 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,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 737805 Nr: 34326-94.2011.811.0041

 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: VALDOMIRO MEGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMO CLAUDIO BRAEDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B

 Vistos.Ab initio, PROCEDA-SE com as alterações necessárias na capa 

dos autos e no Sistema Apolo, tendo em vista que o presente feito se trata 

de Cumprimento de Sentença no qual deve figurar como exequente Valmo 

C l a u d i o  B r a e g e r  e  c o m o  e x e c u t a d o  V a l d o m i r o 

Meger.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: VALDOMIRO 

MEGER, portador do CPF nº 005.699.849-04, sobre o valor total de R$ 

51.100,28 (cinquenta e um mil e cem reais e vinte e oito 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 818232 Nr: 24610-72.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO CESAR LEITE FERNANDES E CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOP VISION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crislaine Paula Costa Campos 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5.477-MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 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: FLAVIO CESAR 

LEITE FERNANDES E CIA LTDA, portadora do CNPJ nº 

07.232.136/0001-76, sobre o valor total de R$ 3.243,38 (três mil, duzentos 

e quarenta e três reais e trinta e oito 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 179545 Nr: 26830-58.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BOM DESPACHO PEREIRA, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA 

- OAB:11.356/MT, GERSON DA SILVA OLIVEIRA - OAB:8350/MT, 

GILBERTO PINTO FUNES JUNIOR - OAB:10599/MT, LUCIANA 

JOANUCCI MOTTI - OAB:7832/MT, Luciano Portel Martins - 

OAB:7497/MT, MARLY SOUZA FARIA - OAB:7529, WALDEVINO 

FERREIRA CASSEANO DE SOUZA - OAB:5733/MT

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que a parte executada, regularmente 

intimada, não comprovou o pagamento do débito (fl. 242), 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 fls. 261/264 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. 259, sendo que o presente feito encontra-se 

aguardando apreciação do pedido de fls. 257 desde abril de 2016.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 

FERNANDO BOM DESPACHO PEREIRA, portador do CPF nº 
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241.872.081-00, sobre o valor total de R$ 5.955,49 (cinco mil, novecentos 

e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 353355 Nr: 23720-12.2008.811.0041

 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): DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA. EPP, ADELINO 

MESSIAS DE MATOS PRAEIRO, ÍRIS CAPILÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127 -A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A/MT

 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 DIÁRIO DE 

CUIABÁ LTDA EPP, portadora do CNPJ nº 03.117.579/0001-65, ADELINO 

MESSIAS DE MATOS PRAEIRO, portador do CPF nº 021.720.621-20 e IRIS 

CAPILE DE OLIVEIRA, portadora do CPF nº 021.720.891.68, sobre o valor 

total de R$ 124.426,13 (cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte e 

seis reais e treze 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 737386 Nr: 33882-61.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA MARGARIDA MACIEL DE FIGUEIREDO, CID 

IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONELSON PEREIRA DA SILVA, RODRIGO 

PALMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 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 LEONELSON 

PEREIRA DA SILVA, portador do CPF nº 239.647.409-00 e RODRIGO 

PALMA DA SILVA, portador do CPF nº 875.439.151-20, sobre o valor total 

de R$ 42.643,15 (quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e 

quinze 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,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 80419 Nr: 4249-30.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: XEROX DO BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.F. COMERCIAL DE PESCA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE BRITO 

- OAB:OAB/MS 9.982, JOÃO JURANDIR DIAN - OAB:83.645/SP, 

LEONARDO SUELZER PARADA - OAB:9928-A, NATAL CAMARGO DA 

SILVA FILHO - OAB:104.431/SP, TIAGO AUED - OAB:227080 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420-B

 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: VERA LÚCIA 

FERRARI, portadora do CPF nº 471.739.989-72, SERGIO DONIZETI NUNES, 

portador do CPF nº 184.594.129-20 e V F COMERCIAL DE PESCA LTDA, 

portadora do CNPJ nº 26.788.737/0001-04, sobre o valor total de R$ 

401.086,59 (quatrocentos e um mil e oitenta e seis reais e cinquenta e 

nove 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 716538 Nr: 11404-59.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECAN - CENTRO DE CANCER DE CUIABA/MT, JULIAN 

DAVIS DE SANTA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA REGINA SCHONS - 

OAB:3900, JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - OAB:6998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILZA SERRA - 

OAB:7001-MT

 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 MARILZA 

SERRA, portadora do CPF nº 091.872.601-82, sobre o valor total de R$ 

4.272,77 (quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta 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 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 
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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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1163009 Nr: 37188-62.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDI FERNANDO DO NASCIMENTO, TEREZINHA PEREIRA 

E NASCIMENTO, FABRICIO HENRIQUE PEREIRA E NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 Vistos.

Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, 

por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias.

 Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar.

Para que as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias, primeiro à parte autora e, posteriormente, à 

parte ré, independente de nova intimação e sob pena de preclusão.

No mesmo prazo, deverá a parte autora especificar em que cláusula 

contratual se fundamenta o pedido de condenação da requerida “a pagar 

multa penal” no importe de “10% do valor do contrato”.

 Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos conclusos.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de Julho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 441927 Nr: 18216-54.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DONOSO - J. D. FISCONTÁBIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, GAIA SOUZA ARAUJO MENEZES - OAB:20.237/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - OAB:13.356/MT, VITOR 

SCHMIDT FERREIRA - OAB:21.325/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAKAYOSHI KATAGIRI - 

OAB:4178/MT

 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: JOÃO 

DANOSO – J D FISCONTÁBIL, portadora do CNPJ nº 00.781.789/0001-65, 

sobre o valor total de R$ 53.571,81 (cinquenta e três mil, quinhentos e 

setenta e um reais e oitenta e um 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1134358 Nr: 24823-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ABRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTINO MALHEIROS NETO, JOÃO ANTÔNIO 

CUIABANO MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON NUNES FLORES - 

OAB:17.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249

 Intimo a parte exequente para, querendo, se manifestar sobre a petição 

de fls. 93/113.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 321413 Nr: 23120-25.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PIONEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGILIZE SERVIÇOS DE ENTREGA E 

TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, SANDRA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

Rcardoso - OAB:11.393, MARILEI CARDOSO - OAB:12.904, RICHARD 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:8602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO JUAREZ CARNEIRO 

NETO - OAB:OAB/MT 16.252, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 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 AGILEZE 

SERVIÇOS DE ENTREGA E TRANSPORTE RODOVIÁRIOS LTDA, portadora 

do CNPJ nº 37.444.320/0001-40 e de SANDRA SILVA SOUZA, portadora 

do CPF nº 638.212.303-04, sobre o valor total de R$ 119.171,78 (cento e 

dezenove mil, cento e setenta e um reais e setenta e oito 

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,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1291709 Nr: 5475-98.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR CHESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA POLITECNICA DO NOROESTE- 
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POLITECNICA, FRANCISCA FRANCINEIDE LOPES PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROGÉRIO MENDES - 

OAB:16057 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT 

- OAB:21.432/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3.749/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749

 “Vistos,

1. Defiro o pedido da parte requerida, REDESIGNO a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12 de setembro de 2018 às 14h00min.

2. Considerando o que preconiza o art. 455 do Código de Processo Civil, 

deverá o(a) advogado(a) da parte interessada intimar a(s) testemunha(s) 

que arrolou do dia, da hora e do local da solenidade designada, nos 

moldes do § 1º do mesmo dispositivo ou, se preferir, conduzir a(s) 

testemunha(s) à audiência independentemente de intimação, sob pena de, 

em caso de não comparecimento ou de inércia na realização da intimação, 

ser considerado como desistência da inquirição da(s) testemunha(s) (§§ 

2º e 3º do art. 455 do Código de Processo Civil).

3. Comunique-se ao r. Juízo deprecante na forma como determina o § 1º 

do art. 1212 da CNGC, bem como da data designada para realização do 

ato deprecado.

4. INTIMEM-SE as partes, por seus patronos, via DJE, advertindo de que a 

ausência injustificada do(a) advogado(a) à solenidade acarretará em 

dispensa da produção da prova e devolução imediata da missiva ao r. 

Juízo deprecante (§ 2º do art. 362 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 724313 Nr: 19961-35.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS ANTUNES, DIRCEU 

CÉSAR FLORES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A, GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:5926/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - OAB:5.926/MT, 

LUCIANE ROSA DE SOUZA - OAB:15.779

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que a parte executada, regularmente 

intimada, não comprovou o pagamento do débito (fl. 83), 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. 91 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. 89, sendo que o presente feito encontra-se 

aguardando apreciação do pedido de fls. 90 desde dezembro de 

2016.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 FRANCISCO DE ASSIS ANTUNES, portador do CPF nº 

065.857.338-19, sobre o valor total de R$ 623,23 (seiscentos e vinte e 

três reais e vinte e três 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 Sistem

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 267011 Nr: 707-18.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVO DOS SANTOS SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTALIS - INSTITUTO DE SEGURIDADE 

SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN - 

OAB:8.111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, EDÉSIO GOMES CORDEIRO - OAB:4592, 

PIERRE TRAMONTINI - OAB:OAB/DF 16.231

 Vistos.Ab initio, PROCEDA-SE com a abertura de novo volume, 

atentando-se para o disposto no art. 337 da CNGC.Analisando 

detidamente os autos, verifico que assiste parcial razão à parte requerida 

na petição de fls. 709/714, haja vista que o acórdão acostado ás fls. 

477/488 contém condenação em obrigação de fazer, e não em pagar 

quantia certa.Ademais, o próprio requerente postulou pela liquidação do 

referido acórdão na forma do art. 475-A do Código de Processo Civil de 

1973, aplicável à época (fl. 651).Nesse sentido, à fl. 656, restou 

determinada a intimação da requerida para “aplicar os índices dos 

expurgos inflacionários no saldo da poupança, devendo apresentar os 

cálculos em 30 (trinta) dias”.Ocorre que, apresentados os cálculos (fls. 

658/677), a requerente manifestou discordância (fls. 679/681), razão pela 

qual os autos foram remetidos à Contadoria Judicial (fl. 682).Não obstante, 

consoante a certidão de fl. 683, os cálculos judiciais não puderam ser 

efetivados, tendo sido as partes intimadas para prestar os 

esclarecimentos necessários.Portanto, a fase de liquidação não foi, ainda, 

encerrada, posto que não decidido o acerto ou não dos cálculos 

apresentados às fls. 658/677, na medida em que não houve decisão de 

homologação.Assim sendo, chamo o feito à ordem, o que faço para 

REVOGAR o despacho de fl. 708.Não obstante, INDEFIRO o pedido de 

extinção do feito por cumprimento da obrigação, tendo em vista que tal 

análise somente poderá ser feita após o encerramento da fase de 

liquidação, quando será

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 234987 Nr: 4110-29.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA CASTRILLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS 

DO BANCO DO BRASIL PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DUARTE VIEIRA - 

OAB:3014/RO, LUCIANA ROBERTA BRITO SILVA RAMOS - OAB:11.197, 

MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - OAB:6983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO PAZ 

ALARCON - OAB:37.007/PR

 Vistos.Trata-se de Ação Ordinária de Revisão Contratual ajuizada por 

Ângela Maria Castrillon em face de Caixa de Previdência dos Funcionários 

do Banco do Brasil - PREVI.Prolatada sentença (fls. 332/343), foi 

deflagrada a fase de cumprimento de sentença quanto aos honorários 

sucumbenciais, a qual foi extinta em razão da homologação de acordo (fl. 

368).No que se refere à obrigação principal, foi requerida pela parte 

autora a liquidação de sentença (fl. 377), a qual restou encerrada pelo 

decisum de fls. 598/600, com a determinação no sentido de que a parte 

autora deveria “quitar o saldo devedor encontrado na planilha nº 2, no 

valor de R$ 25.112,35 (vinte e cinco mil, cento e doze reais e trinta e cinco 

centavos), que deverão ser pagas em 79 parcelas no valor de R$ 371,08” 

(fl. 600).Houve, ainda, na ocasião a condenação da parte requerida em 

custas e honorários sucumbenciais, esses arbitrados em R$ 2.000,00 

(dois mil reais).Ocorre que, antes mesmo do trânsito em julgado da 

sentença de liquidação, a autora noticiou nos autos que a cobrança 

continuava a ser feita em parcelas no importe de R$ 3.220,00 (três mil, 

duzentos e vinte reais), em descumprimento ao determinado na referida 

sentença (fls. 706/707).Intimada, a parte requerida informou que 

suspendeu a cobrança das

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1134358 Nr: 24823-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ABRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTINO MALHEIROS NETO, JOÃO ANTÔNIO 

CUIABANO MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON NUNES FLORES - 

OAB:17.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249
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 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: JUSTINO 

MALHEIROS NETO, portador do CPF nº 537.318.081-53, sobre o valor total 

de R$ 3.212.858,00 (três milhões, duzentos e doze mil, oitocentos e 

cinquenta e oito reais).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.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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 709447 Nr: 2327-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVARD ALMEIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO FERREIRA DA SILVA, LUIZ 

EDWIRGES BATISTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:12594/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALENCAR DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 9.244

 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: ADALBERTO 

FERREIRA DA SILVA, portador do CPF nº 171.902.661-00, LUIZ 

EDWIRGES BATISTA FILHO, portador do CPF nº 209.187.471-04 sobre o 

valor total de R$ 154.090,83 (cento e cinquenta e quatro mil, noventa reais 

e oitenta e três 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1103859 Nr: 12073-39.2016.811.0041

 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: ELOIZE GOMES LUCAS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

OAB:3701/O, paulo henrique de amorim melo - OAB:, REGINA 

MARIA DE MORAES - OAB:3255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703

 “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 das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 94211 Nr: 11293-90.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO DE MARCHIORI & CIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁXIMA FÁTIMA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre varnei Rodrigues - 

OAB:18100, ANTONIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA COSTA ESTEFAN - 

OAB:7.030/MT, CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - OAB:7.111/MT, 

DANIÉLE CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB:5.245/MT, FELIPE CARDOSO 

DE SOUZA HIGA - OAB:14500/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322, 

JOÃO MARCOS FAIAD - OAB:8.500/MT, LUCIANA SERAFIM DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:4.961/MT, MARINA IGNOTTI FAIAD - OAB:16735, 

SILVIA MARA GONÇALVES - OAB:10740/MT, TANIA REGINA IGNOTTI 

FAIAD - OAB:5.931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNÉSTO CAMPOS FLHO - 

OAB:6666

 Vistos.

Considerando o elevado transcurso de tempo desde a última atualização 

do débito exequendo (fls. 130/131), 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, 24 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1090020 Nr: 6164-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRP CONSTRUTORA LTDA ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ROCHA NETO - 

OAB:17139/GO, MARIO PEDROSO - OAB:10220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEZER JOSE TEIXEIRA - 

OAB:21149/O

 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 BRP 

CONSTRUTORA LTDA, portadora do CNPJ nº 02.413.447/0001-18, sobre o 

valor total de R$ 36.486,26 (trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e seis 

reais e vinte e seis 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.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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 820316 Nr: 26557-64.2013.811.0041

 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): 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 Nº418723-7 / 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 438050 Nr: 15694-54.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA ALVES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERCOMM ELETRÔNICA LTDA - EPP, SONY 

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA, PONTO FRIO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811, WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - 

OAB:34765/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE CRISTINA DA COSTA 

RODRIGUES - OAB:239.771/SP, CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB:4862/MS, CRISTIANA BARBOSA ARRUDA - 

OAB:13346, DANIELLE MODESTO DE MENEZES ANDRADE - 

OAB:180477, ELLEN CRISTINA GONÇALVES - OAB:131.600/SP, Fábio 

Davanso dos Santos - OAB:13979/MS, JOSÉ GUILHERME CARNEIRO 

QUEIROZ - OAB:22.230-A/MT, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:12815, VENTURA ALONSO PIRES - OAB:132321, WILSON 

ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - OAB:8032-B

 ALVARÁ ELETRÔNICO Nº 415724-9 / 2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 456240 Nr: 27075-59.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEYDSON RAUFF AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARROS & GIRO LTDA, BANCO DO BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, MARIANA CRISTINA C. DE ANDRADE - 

OAB:15.549/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos.

Diante do falecimento do representante da primeira requerida, suspendo o 

processo nos termos do art. 313, inc. I, do Código de Processo Civil.

 Intime-se a parte autora, na forma do §2º, inciso I, do artigo 313 do Código 

de Processo Civil.

Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 25 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 406563 Nr: 38581-66.2009.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPRESSO NOVA CUIABA LTDA, PANTANAL 

TRANSPORTE URBANO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILZA ALVES DE AZEVEDO, LUCIANO 

CORREA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4839-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da ausência de manifestação da parte interessada, AGUARDE-SE 

pelo prazo de 30 (trinta) dias a iniciativa da parte interessada quanto ao 

início da fase de cumprimento de sentença.

Decorrido o prazo acima sem que nada tenha sido postulado, arquivem-se 

os autos, com as anotações e baixas necessárias.

Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 914637 Nr: 39926-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVEIROS CENTRO OESTE LTDA, IVO DA SILVA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO VARZEAGRANDENSE DE 

EDUCAÇÃO, EDSON NASCIMENTO DA SILVA, ADRIANA GERMANO DE 

MELO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA BARBOSA FARIAS 

MACHADO - OAB:11120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE A. OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 13.352, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer 

aos autos a 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 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( ...)- BACENJUD:Considerando que o dinheiro 

encontra-se em primeiro lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos 
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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: INSTITUTO VARZEAGRANDENSE DE EDUCAÇÃO - IVE, 

pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 33.005.422/0001-09 e, EDSON 

NASCIMENTO DA SILVA, portador do CPF nº 161.493.191-72, sobre o 

valor total de R$ 1.212.340,71 (um milhão, duzentos e doze mil, trezentos e 

quarenta reais e setenta e um centavos), consoante cálculos de fls. 

88/90.[...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 378183 Nr: 14347-20.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO CORREA JUNIOR

 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: JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - 

OAB:15750-A, JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA - OAB:2553/TO

 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 ADALBERTO 

CORRÊA JUNIOR, portador do CPF nº 849.222.141-00, sobre o valor total 

de R$ 15.788,42 (quinze mil setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e 

dois centavos).(...)2.RENAJUD:Por outro lado, caso a penhora de 

numerários resulte infrutífera ou insuficiente, 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(...).3.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).Por fim, anoto que, já tendo sido 

realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, 

RENAJUD e INFOSEG), 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 das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 30145 Nr: 4162-74.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLAENGE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARTINS FRANÇA JÚNIOR, MAGIDA 

HAMMOUD FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Veloso V. 

Marcondes - OAB:3599-B, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, KARLA DE JESUS SOUSA OLIVEIRA - OAB:3.620, 

MÔNICA ELISIA NEVES NETO - OAB:4.494/MT, PEDRO MARCELO DE 

SIMONE - OAB:3937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELITH COSTA PEREIRA 

SANTOS - OAB:2350

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.210, pelo que fica desde já autorizada a inclusão 

do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, nos termos 

do art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil, devendo, para tanto, serem 

oficiados os órgãos competentes, via Sistema SERASAJUD.

No mais, considerando que os autos foram localizados, torno sem efeito a 

decisão de fls.209.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 24 de Julho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 763838 Nr: 16444-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HITLER PULLIG FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO DE CABOS E SOLDADOS DA 

POLICIA MILITAR E BOMBEIROS MILITAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER PULLING FILHO - 

OAB:11529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 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 PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, portadora do CNPJ nº 

61.198.164/0001-60, sobre o valor total de R$ 104.268,28 (cento e quatro 

mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 785499 Nr: 39355-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇAO DE CABOS E SOLDADOS DA POLICIA 

MILITAR E BOMBEIROS MILITAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HITLER PULLIG FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HITLER PULLIG FILHO - 

OAB:11529

 Cancelo o despacho de fls. 113, pois lançado equivocadamente.

No mais, compulsando os autos, constato que o feito encontra-se apto 

para julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 639532 Nr: 9311-56.1993.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIL BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA MARTINS NASSARDEN, ADELAIDE 

ALVES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDACIO ANTONIO DUARTE - 

OAB:1565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Barbosa R ibeiro - 

OAB:13654, MARCOS AURELIO DA COSTA - OAB:14958, SONOIR 

MIGUEL DE OLIVEIRA - OAB:3.571/MT

 Intime-se a parte peticionante de fls. 126 para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, trazer aos autos matrícula atualizada do imóvel a comprovar a 

existência da penhora decorrente destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 127666 Nr: 5495-27.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA GERALDA FERREIRA PASCHOAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCOLN TADEU SARDINHA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PEDROSA LOPES - 
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OAB:6380-MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Quanto ao pedido de fls. 156/177, em que a exequente requer a 

penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos vencimentos salariais 

do executado, INDEFIRO TAL PLEITO, pois o débito exequendo não possui 

natureza de verba alimentar nem se está comprovado se tratar de patamar 

superior a 50 (cinquenta) salários mínimos, hipóteses em que, não se 

aplica a exceção à regra de impenhorabilidade prevista no § 2º, do art. 

833, do CPC. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência:“RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL - 

IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO.I - O salário é impenhorável, salvo quando alcance patamar 

superior aos 50 (cinquenta) salários mínimos mensais ou seja destinado 

ao pagamento de débito de natureza alimentar. II - Sobre a verba salarial 

da agravante incide a regra expressa da impenhorabilidade, motivo pelo 

qual, deve ser reformada a decisão de base que determinou o bloqueio de 

30% do montante depositado em conta bancária da executada”. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018). Ademais, verifica-se que, 

tentada a intimação do executado acerca da penhora realizada às fls. 136 

via BacenJud, ele não foi encontrado no endereço constante nos autos (fl. 

154), razão pela qual DOU-O por intimado, nos termos do art. 840, § 4º , 

do CPC.Acaso já tenha sido efetivada a vinculação do valor bloqueado, 

conforme requerido às fls. 148, fica autorizada a transferência em favor 

do credor.INTIME-SE a parte exequente para informar a conta para 

transferência, bem como 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.: 835915 Nr: 40980-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ITAPUÃ, ORLANDO 

BONFILHO PALLAORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONEY RICARDO DA SILVA, SYLVIA ELAINE 

GROU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a advogada peticionante de fls. 116/117 para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, regularize a representação processual, juntando aos 

autos a procuração, sob pena de não conhecimento das razões e 

documentos que acompanham a manifestação.

Após, com ou sem manifestação, conclusos, oportunidade em que serão 

analisados os pedidos do exequente de 147/160.

Anote-se o nome do novo síndico representante do condomínio autor, 

conforme informado às fls. 162.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 887358 Nr: 21489-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ANGELO DIAS DA SILVA, TATYELLEN 

CRISTINE DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4.945/MT, RICARDO PORTEL MARTINS - 

OAB:9363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ressalto, ainda, que na hipótese de deferimento da penhora de créditos 

dos executados, há a possibilidade destes não serem oponíveis a 

terceiros, tendo em vista a ausência de registro do contrato de compra e 

venda na matrícula do imóvel. Isso dificultaria a anotação de tal penhora de 

crédito no nome dos executados, por eventual ofensa ao princípio da 

continuidade do registro de imóveis. Ante o exposto, INTIME-SE o 

exequente para se manifestar sobre os pontos divergentes ora expostos, 

requerendo o que entender cabível, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 166510 Nr: 16310-39.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. JOSÉ LUZ GUERREIRO - HOSPITAL SANTO 

ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013/MT

 Vistos.1.SUCESSÃO EMPRESARIAL:Por meio da petição de fls. 349/352, a 

parte exequente sustenta que houve sucessão empresarial da empresa 

executada, A José Luz Guerreira Me, com a a empresa Salute Serviços 

Médicos Ltda Me, razão pela qual pugna pela inclusão dessa no polo 

passivo da execução.Considerando que a mera coincidência entre o local 

e o ramo de atividades não é suficiente para caracterizar a sucessão 

entre empresas, assim como que não restou demonstrado, in casu, 

aquisição de fundo de comércio com continuação do objeto social da 

empresa executada, INDEFIRO o pedido de inclusão da empresa Salute 

Serviços Médicos Ltda Me no polo passivo.2.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, assim 

como que, regularmente intimada, a parte devedora não efetuou o 

pagamento do débito exequendo, entendo cabível a busca de numerários, 

inclusive em face da pessoa física do proprietário da empresa executada, 

Antônio José Luz Guerreiro.Com efeito, em se tratando de empresa 

individual, o patrimônio do empresário individual é único, não havendo 

distinção entre os bens afetados ao exercício da empresa e os bens 

particulares. Essa separação patrimonial apenas ocorre ao se tratar de 

sociedade empresária.Essa questão já foi, inclusive, analisada pelo 

Superior Tribunal de Justiça:“É assente nesta Corte que a empresa 

individual é mera ficção jurídica e que não há ilegitimidade ativa na 

cobrança pela pessoa física de dívida contraída por terceiro perante a 

pessoa jurídica, pois o patrimônio da empresa individual se confunde com 

o de seu sócio.” (STJ, AgInt no AREsp 925.712/MG, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 

01/06/2017).Portanto, cabível a penhora de bens particulares do 

proprietário da empres

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 78807 Nr: 5681-50.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLÉGIO NOVO ATHENEU LTDA, NELSON 

BERNARDES LEÃO, MARIA ALZIRA LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA TEREZA ADORNO COSTA - 

OAB:6806, DÉBORA CHRISTINA MORESCHI - OAB:6.800, MILTON 

MARTINS MELLO - OAB:3811/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO VIDAL MONTENEGRO - 

OAB:11917, EDIVALDO MERCER GONÇALVES - OAB:6211-PR, 

OSMIRES J. C. TURRA - OAB:PR/ 4.594

 Vistos.Ab initio, PROCEDA-SE com as alterações necessárias na capa 

dos autos e no Sistema Apolo, tendo em vista que o presente feito trata-se 

de cumprimento de sentença em que deve figurar como exequente a 

causídica Ozana Baptista Gusmão (fl. 191) e como executados Colégio 

Novo Atheneu Ltda, Nelson Bernardes Leão e Maria Alzira 

Leão.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 COLÉGIO NOVO 

ATHENEU LTDA, portador do CNPJ nº 26.805.622/0001-80, NELSON 

BERNARDES LEÃO, portador do CPF nº 056.764.879-68 e MARIA ALZIRA 

LEÃO, portadora do CPF nº 206.284.602-06, sobre o valor total de R$ 

11.329,32 (onze mil, trezentos e vinte e nove reais e trinta e dois 

centavos).Registro que a providência será cumprida de acordo com a 
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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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 764084 Nr: 16709-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHSS, JARDELHA OLIVEIRA SOARES

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª)MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO . , 

OAB/MT nº 7659/O , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) 

dias, nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito 

de vistas fora do cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 701046 Nr: 35668-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECOR BRASIL DESIGN E DECORAÇÕES LTDA 

- ME, ASPENCRED FINANÇAS TEC. E SERV. LTDA, CARTÓRIO DO 4º 

SERVIÇO NOTORIAL, PRIVATIVO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR PENHA - OAB:9222, 

JOSÉ BARBOSA - OAB:15080, TADEU MUCIO GALVAO MARQUES 

VALLIM - OAB:4717/MT

 Vistos.Trata-se de feito em fase de Cumprimento de Sentença (fls. 

141/143) cujo título constituiu crédito relativo a honorários de sucumbência 

em favor dos patronos da parte autora, Alta – Associação de Lojistas do 

Shopping Center 3 Américas, e da parte requerida Cartório do 4º Serviço 

Notorial, Privativo de Protestos de Títulos de Cuiabá.Inicialmente, restou 

deferida a deflagração do cumprimento requerido pelo causídico Tadeu 

Múcio Galvão Marques Vallim, que atuou na defesa da requerida Cartório 

do 4º Serviço Notorial, Privativo de Protestos de Títulos de Cuiabá (fl. 

106).Com efeito, o decisum de fl. 155 deferiu o processamento do pedido 

de fls. 148/154, subscrito pelo supracitado causídico, tendo em vista que a 

sentença julgou extinto o feito em relação à requerida Cartório do 4º 

Serviço Notorial, Privativo de Protestos de Títulos de Cuiabá, condenando 

a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.Portanto, 

devem constar, no presente cumprimento de sentença, como parte 

exequente o causídico Tadeu Múcio Galvão Marques Vallim e, como parte 

executada, a autora Alta – Associação de Lojistas do Shopping Center 3 

Américas.Ocorre que, o título executivo judicial julgou, ainda, procedente o 

pedido inicial, determinando o cancelamento em definitivo do protesto e 

condenando as requeridas Decor Brasil Design e Decorações Ltda Me e 

Aspencred Finanças Tec e Serv Ltda no pagamento das despesas 

processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (um 

mil reais).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 745016 Nr: 42122-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENICE MITTER MARQUES, ULISSES SERAPIÃO 

MARQUES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO TADEU MONTEIRO BASTOS, MARIA 

REGINA DE SOUZA LEMES BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO TADEU MONTEIRO 

BASTOS - OAB:3853/MT

 Vistos.

Ante o trânsito em julgado do decisum proferidos nos presentes autos (fls. 

349/351 e 469), INTIME-SE os requeridos para desocupar voluntariamente 

o imóvel, deixando-o livre de pessoas e coisas no prazo de 15 (quinze) 

dias corridos, findo o qual, sem desocupação voluntária, deverá ser 

cumprida a ordem de imissão de posse com o auxílio de força policial.

Expeça-se o necessário.

No mais, AGUARDE-SE pelo prazo de 30 (trinta) dias a iniciativa da parte 

interessada quanto ao início da fase de cumprimento de sentença.

Decorrido o prazo acima sem que nada tenha sido postulado, arquivem-se 

os autos, com as anotações e baixas necessárias.

Cuiabá-MT, 26 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 747025 Nr: 44257-24.2011.811.0041

 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: RUTE MARTINS FERREIRA BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE TOCANTINS - 

UNITINS, CENTRO AMAZÔNICO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - 

CAEPE, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA - EDUCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:OAB/MT 18.609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANNE ORRIGO RIBEIRO 

LEITE - OAB:14673, ERION SCHLENGER DE PAIVA MAIA - OAB:5078, 

ROGÉRIO BORGES DE FREITAS (DEFENSOR PÚBLICO) - 

OAB:10.750-A/MT, SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - OAB:18445/PR

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada 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.

Anoto que a executada Sociedade de Educação Continuada – EDUCON 

deverá ser intimada por meio de seu advogado, via Diário da Justiça 

Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), enquanto que o executado 

Centro Amazônico de ensino Pesquisa e Extensão – CAEPE deverá ser 

intimado mediante simples publicação da presente decisão no órgão oficial 

(art. 346, CPC), haja vista que, intimada na forma real (fl. 222), foi revel na 

fase de conhecimento (fls. 223 e 283).

Consigne-se que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias 

na capa dos autos e no Sistema Apolo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 341254 Nr: 11501-64.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVIGES ALENCAR DE ARRUDA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ANTONIO ANDRIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:9.231-A

 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 THIAGO 

ANTONIO ANDRIOLI, portador do CPF nº 009.845.030-13, sobre o valor 

total de R$ 44.520,99 (quarenta e quatro mil quinhentos e vinte reais e 

noventa e nove 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, 

(...).2.RENAJUD:Por outro lado, caso a penhora de numerários resulte 

infrutífera ou insuficiente, 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, (...).3.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, 

(...), 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 INFOSEG), não serão 

admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente 

demonstre a modificação da situação econômica do executado .No mais, 

indefiro a expedição de ofício ao INSS, uma vez que a exequente não 

mencionou a finalidade do pleito.

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

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 

AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA QUE PODE SER REALIZADA DE 

OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a causa pela autora, por mais de 

30 dias, e, tendo sido esta intimada pessoalmente para dar-lhe 

seguimento, permanecendo, porém, inerte, impõe-se seja declarada a 

extinção do processo sem exame do mérito, consoante o disposto no 

inciso III, do artigo 267, do Código de Processo Civil, o que pode se dar de 

ofício, independentemente de requerimento do réu, quando este ainda não 

tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 472342-0/000 - Rel. Des. Pedro 

Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei. Por tudo isso, considerando que é 

interesse da parte pleitear pela produção dos meios de prova pertinentes 

para reconhecimento de seu direito, e restando evidente a desídia da parte 

requerente, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Considerando que a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Sem custas e honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010403-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JUNIOR SANTANA BRANDAO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010403-75.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA EXECUTADO: FERNANDO JUNIOR 

SANTANA BRANDAO Vistos etc. Cite–se a parte executada para pagar a 

dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), 

constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade 

caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, 

art. 827, § 1º). Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 

(quinze), contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, 

art. 915). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 
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depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar 

o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022500-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR COSTA DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022500-10.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CLAUDIONOR COSTA DE ASSIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 11:45, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022251-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS AQUINO GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022251-59.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VINICIUS AQUINO GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 11:15, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022255-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022255-96.2018.8.11.0041. AUTOR: CESAR 

JOSE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação 

para o dia 25/10/2018 às 11:00, 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. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007161-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TETILLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR OAB - MT17967/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEGUE FRANGUS COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA ME - ME 

(EXECUTADO)

RONILDO VICCARI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1007161-45.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

ANTONIO TETILLA EXECUTADO: PEGUE FRANGUS COMERCIO E 

SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA ME - ME, RONILDO VICCARI 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, 

quanto a certidão do oficial de justiça, bem como indicando o endereço 

correto para a citação e juntando aos autos o comprovante da diligência. 

Cuiabá - MT, 27 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: 1022264-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELE STEFANI BIAZOTO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022264-58.2018.8.11.0041. AUTOR: MIRELE 

STEFANI BIAZOTO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 10:45, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 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 
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multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022272-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022272-35.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JACKSON DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação 

para o dia 25/10/2018 às 10:30, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022274-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ALVES ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022274-05.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EMERSON ALVES ASSUNCAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 10:15, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022284-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILCO INACIO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022284-49.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOSENILCO INACIO FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 10:00, 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. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022339-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022339-97.2018.8.11.0041. AUTOR: 

AMARILDO DOS SANTOS RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação 

para o dia 25/10/2018 às 09:45, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022368-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR BRAULINO DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022368-50.2018.8.11.0041. AUTOR: JAIR 

BRAULINO DE MIRANDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação 

para o dia 25/10/2018 às 09:30, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021957-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON BULHOES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021957-07.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ALYSSON BULHOES DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 09:15, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021916-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY MARTINS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021916-40.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VANDERLEY MARTINS DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 09:00, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025433-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que VILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA, move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 27.05.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE 
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AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Alega a seguradora 

requerida que, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora, 

já que a ré não deu causa ao ajuizamento da ação, consoante não haver 

pedido administrativo prévio, não podendo ser penalizada com os custos 

da ação judicial. O artigo 85 do Código de processo Civil Brasileiro 

determina que: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor”. Em razão dos princípios da causalidade e da 

sucumbência, o pagamento das custas processuais está vinculado ao 

insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem ser ressarcidas 

pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela incontroverso 

que a parte autora teve sua pretensão resistida com a apresentação da 

contestação pela demandada, inclusive com pedidos de extinção da 

pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar suscitada 

depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será apreciada. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto à 

questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 27.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 
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Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 10% da estrutura torácica. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital terá a vítima 

direito a 100% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 10% sobre 100% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: -ESTRUTURA TORÁCICA: *100% sobre 

R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 Total: 

R$ 1.350,00. No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 1.350,00 (mil 

trezentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (27.05.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037922-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1037922-59.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

ALESSANDRO PEREIRA DA CRUZ 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, 27 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
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 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 891023 Nr: 23913-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1068878 Nr: 54931-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPFGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OS

 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

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 828931 Nr: 34777-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDMSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMS-GE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON NEVES ALVES - 

OAB:6182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 860756 Nr: 2311-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORREA DA SILVA & SILVA LTDA - ME, 

BIRENICE CORRÊA DA SILVA, VIVIANE MARIA CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JANAINA NEVES DE ARRUDA 

CAMPOS - OAB:17268/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

avaliação realizada pelo oficial de justiça, no prazo de 15 dias.

 Em razão do princípio da colaboração, impulsiono os autos intimando as 

aprtes executadas para informarem seus endereços atuais e se possuem 

conjugês, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 455368 Nr: 26573-23.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEYDSON RAUFF AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMENEGHI E DEMENEGUI LTDA, BANCO DO 

BRASIL S.A

 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: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT, SAMANTHA RONDON GAHYVA MARTINS - 

OAB:OAB/MT 9.047

 Impulsiono os autos intimando a parte autora 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.: 456202 Nr: 27054-83.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEYDSON RAUFF AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 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: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora 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.: 1128024 Nr: 22149-25.2016.811.0041

 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 SONIA CASTRO BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDA MARTINS BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA CASTRO BRANCO 

- OAB:21.231-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ESTEVES LACERDA 

FILHO - OAB:2492/O

 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: MARIA SÔNIA CASTRO BRANCO

Data da Carga: 05/07/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 812890 Nr: 19371-87.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI VICENTE FILIPETTO, PABLO FILIPETTO, SILVANO 

FILIPETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A, AGRENCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELA FELIPETTO 

BOUCHARDET - OAB:7.248/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO FOGAÇA DE 
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ALMEIDA FAGUNDES - OAB:154384/SP, JOSÉ S. DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203/MT, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - 

OAB:128998/SP, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 Vistos.Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada para 

regularizar a sua representação (fls. 378/380), a requerida Agrenco do 

Brasil S/A deixou de fazê-lo, razão pela qual DECRETO a sua revelia, nos 

termos do disposto no art. 76, inciso II, do Código de Processo 

Civil.Verifico, ainda, que o pedido de fls. 326/327, reiterado às fl. 349, 

encontra-se pendente de apreciação, pelo que, desde já, que o mesmo 

não comporta deferimento.Com efeito, entendo que não se operou a 

prescrição, tendo em vista que a própria demanda ora sub judice é causa 

interruptiva do prazo prescricional, nos termos do disposto no art. 202, 

inciso VI, do Código Civil.Aliás, segundo entendimento sedimentado no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a “propositura de demanda judicial 

pelo devedor, seja anulatória, seja de sustação de protesto, que importe 

em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito 

do credor, é causa interruptiva da prescrição" (REsp 1.321.610/SP, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 27/02/2013).Ademais, 

quando a interrupção da prescrição se der em virtude de demanda judicial, 

o novo prazo prescricional só correrá da data do último ato daquele 

processo, ex vi do disposto no parágrafo único do citado art. 202 do 

Código Civil.Assim sendo, INDEFIRO o pedido de fls. 326/327, reiterado às 

fl. 349 dos autos.No mais, verifico que o presente processo encontra-se 

apto para julgamento, pelo que, em atenção ao art. 12 do Código de 

Processo Civil, DETERMINO que os autos sejam incluídos na lista de 

processos aptos a julgamento, atendida a ordem cronológica de 

conclusão.Após, mantenham-se os autos conclusos para prolação de

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1299352 Nr: 8284-61.2018.811.0041

 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: HEVERTON MOURETT DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMA RIBEIRO DA SILVA 

AZEVEDO - OAB:7013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIAN ROSSI M. DA COSTA - 

OAB:11.813/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1306847 Nr: 10056-59.2018.811.0041

 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: ANTONIO IGNACIO MEDEIROS NETO, MEIRE ROSA 

MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIAN ROSSI M. DA COSTA - 

OAB:11.813/MT

 Por sua vez o perigo de dano reside no fato de o imóvel de propriedade e 

posse dos embargantes ter sido constrito de forma indevida.

Além disso, observa-se que não há perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo a 

parte requerida.

Com essas considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para 

determinar a SUSPENSÃO dos autos em apenso, em relação apenas ao 

presente bem e DETERMINO a MANUTENÇÃO dos embargantes na posse 

do bem.

Por fim, recebo os embargos de terceiro, CITE-SE O EMBARGADO, na 

pessoa de seu procurador, para, querendo, ofertar contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1285024 Nr: 3281-28.2018.811.0041

 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: MARIA AUXILIADORA SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDA MARTINS BRANCO, JOSÉ MARIA 

QUADRI BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: URYELTON DE SOUSA FEEERIRA - 

OAB:6492/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNE CAROLINE SCHOMMER 

- OAB:21.588, JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2.492/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: MARIA SÔNIA CASTRO BRANCO

Data da Carga: 05/07/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1245538 Nr: 19756-93.2017.811.0041

 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: SIRLEI FATIMA DE CESÁRIO LORENZET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BERNARDO DONASSOLO, MARIA 

AUXILIADORA DIAS DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA ZUCHIERI BRESSAN - 

OAB:13375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUINALDO VICINOSKI 

FLIEGNER - OAB:2771-E, ARAMIS MELLO FRANCO - OAB:4.395A, 

MARCOS DAVI ANDRADE - OAB:11656

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1075427 Nr: 57696-63.2015.811.0041

 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: BORRACHAS E EQUIPAMENTOS ELGI LTDA., 

SUDARSAN VARADARAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÍTOR VINÍCIUS BRAGA DE FARIA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON COSTA MARTINS - 

OAB:343769, LUIS FERNANDO RABELO CHACON - OAB:OAB/SP 

172.927, MARCELA LEÃO SOARES - OAB:7.304-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o AR juntado as fls. 62 se refere a correspondência enviada 

para a parte autora, motivo que 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.: 867461 Nr: 7517-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANE DA CONCEIÇÃO PINHEIRO, BIANCA CRISTINA 

DA CONCEIÇAO PINHEIRO, ELAINE CRISTINA CONCEIÇÃO PINHEIRO, 

CÉPM, ANDERSON CONCEIÇÃO PINHEIRO, CARMEN RODRIGUES DA 

CONCEIÇÃO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA PRADO DORILEO, 

ELOÍSA MARIA BARBOSA MEDEIROS, SAYDE NEIA - COMÉRCIO, 

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16006, DEBORA M. MARTINS FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:13672, DEBORAH MARGARIDA MARTINIS FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:13.672 / MT, GRYONE MARANA CARDOSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 922888 Nr: 45164-91.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROTECA BIOTECNOLOGIA FLORESTAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL AGROINVEST S.A, AGRÍCOLA VERDE 

NOVO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO NOGUEIRA DE ALMEIDA 

- OAB:, PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI - OAB:115712/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 375926 Nr: 12176-90.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ LODEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372 - B

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre o 

peticionado pela parte executada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 766513 Nr: 19274-24.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TONI CARLOS SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLFGANG HERMANN MOCKER, MARILENE 

BENEDITA MOCKER DE SANT'ANNA, SÁVIO FERREIRA VILELA, IVO LUIZ 

GOMES, JUSSARA MARIA LATORRACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15302-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para apresentar no balcão desta 

secretaria: Cópia da Planta dos imóveis objeto da presente demanda; 

Memorial descritivo e RT (anotação de responsabilidade técnica) do 

profssional que assina a planta,bem como a cópia da certidão de inteiro 

teor da matrícula dos imóveis, visando o Envio à Procuradoria da União, 

para que manifeste-se sobre a presente demanda, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 878080 Nr: 15508-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA DO 

EST.DE MATO GROSSO, SILAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE ARIMATHEA PERES VAJÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENEAS PAES DE ARRUDA - 

OAB:2806/MT, LORENZA DA SILVA MARTINS - OAB:9.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 1285025 Nr: 3282-13.2018.811.0041

 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: MARIA AUXILIADORA SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SONIA CASTRO BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: URYELTON DE SOUSA FEEERIRA - 

OAB:6492/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA SÔNIA CASTRO 

BRANCO - OAB:21.231-A/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: MARIA SÔNIA CASTRO BRANCO

Data da Carga: 05/07/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 222200 Nr: 30220-02.2005.811.0041

 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: SUELENE MOTA DE BRITO, MARIA SÔNIA DE CASTRO 

BRANCO, SSC TELEINFORMATICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SÔNIA DE CASTRO BRANCO, SSC 

TELEINFORMATICA LTDA, SUELENE MOTA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4.247/MT, FABÍOLA MONTEIRO PARDAL - OAB:6621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA SÔNIA CASTRO 

BRANCO - OAB:106600/SP

 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: MARIA SÔNIA CASTRO BRANCO

Data da Carga: 05/07/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 739098 Nr: 35723-91.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEL SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/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.: 1290838 Nr: 5173-69.2018.811.0041

 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: RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO, KATIUSCIA 

GIORDANI AMARAL MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIAN ROSSI M. DA COSTA - 

OAB:11.813/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1018810 Nr: 31302-19.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PEDRO OSCAR LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACE SEGURADORA S/A, CENTRAIS 

ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ARLEY DA SILVA - 

OAB:11250, KÁTIA CRISANTO - OAB:7345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre a 

petição de fls. 392/394, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1286253 Nr: 3647-67.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUETOSHI MATSUMURA, JOSIMEIRE RODRIGUES DA 

SILVA MATSUMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMESUL CONSTRUÇÕES LTDA, MARCOS 

AURÉLIO CAMILOTTI, ARLINDO WOBETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILTON FAUSTINO AQUINO - 

OAB:4589/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para manifestar sobre a correspondência devolvida ,prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 318413 Nr: 21130-96.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FOUR FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PRESTES DUARTE, MARIA 

COELHO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6.232/MT, JADERSON ROCHA REINALDO - OAB:17676, 

JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - OAB:4.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PERES DO PINHO 

- OAB:8.065/MT

 INTIMAÇÃO dos executados para se manifestarem sobre a Certidão 

juntada às folhas 194/197 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 428156 Nr: 10019-13.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURITA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA FERNANDES DA SILVA - 

OAB:10589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738 OAB/SP, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, 

LEONARDO DANIEL LOWE - OAB:6905-E OAB/MT, LUIS EDUARDO DE 

CASTRO NASSIF - OAB:11866, PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1036155 Nr: 39667-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASTER MEDICAMENTOS LIMITADA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1093644 Nr: 7793-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO NEIRIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - 

OAB:18894/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:44698/MG

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1065553 Nr: 53449-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE SIQUEIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE MORIM DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 11.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS MAURÍCIO ALMEIDA 

- OAB:10.445/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1024446 Nr: 34065-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ANDRADE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISA FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:OAB/MT 12.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki
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 Cod. Proc.: 947673 Nr: 58949-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DIAS PEDROZO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO, 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYANA KAREN DA SILVA SEBA 

- OAB:15509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA D SOUZA 

FILHO - OAB:15.687/MT-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 897568 Nr: 27990-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PAULO NOGUEIRA, ANDREA MARTINHA 

NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDÔNIA - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO., COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS UNIMED 

CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDA MOTTINHA SILVA - 

OAB:13138, ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - OAB:18213, JACKSON 

FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOAQUIM FELIPE 

SPADONI - OAB:OAB/MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT, JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO - OAB:18.440/MT, 

MAINÁ PONCIONI CEZAR - OAB:19332/E, MICHELLE VICENTE DE 

OLIVEIRA - OAB:21451/O

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 444575 Nr: 19603-07.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO 

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAIR DE OLIVEIRA - OAB:14547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEDILENE FREIRE CASECA 

ROSA - OAB:9.552, Luiz Henrique Volpe Camargo - OAB:OAB/MS 

7.684

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 411742 Nr: 1584-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MARQUES DA SILVA, ESPÓLIO 

DE MARIA HELENA AGUIAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT, HEDILENE FREIRE CASECA ROSA - 

OAB:9.552, Luiz Henrique Volpe Camargo - OAB:OAB/MS 7.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAIR DE OLIVEIRA - 

OAB:14547

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 377033 Nr: 13534-90.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURLICOUROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO MARGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELLE RODRIGUES DE FREITAS 

- OAB:28.967 OAB/GO, LIVIA MARIA GIMENES GOMES - 

OAB:278179/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMAR OLIVEIRA MARTINS - 

OAB:OAB/GO 35.893

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 437146 Nr: 15225-08.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E POUPANÇA 

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAIR DE OLIVEIRA - OAB:14547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 439737 Nr: 16629-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO 

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAIR DE OLIVEIRA - OAB:14547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12.750/MT, HEDILENE FREIRE CASECA ROSA - 

OAB:9.552, Luiz Henrique Volpe Camargo - OAB:OAB/MS 7.684

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 718999 Nr: 14718-13.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONICE GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLORO MATO GROSSO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PAES - OAB:OAB/SP 

183.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR DE 

CARVALHO BARCELOS - OAB:11.652/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 450641 Nr: 23165-24.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO XAVIER DE SOUZA 

CORBELINO JUNIOR - OAB:13.591/MT, WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 349236 Nr: 19587-24.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO NETO ROLIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO SATÉLITE, NOBRE SEGURADORA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CARLA PIRANI 

NASCIMENTO - OAB:6578/MT, NÚBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6.247OABMT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 428900 Nr: 10346-55.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI ENGENHARIAS - COOP. ECON. CRED. 

MUTUO DOS PROF. ENG. ARQ. AGRO. E GEO.MT

 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: ANDERSON LUIS ALVES - 

OAB:3286-E

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 364649 Nr: 2533-11.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEISE DE FÁTIMA FERREIRA

 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, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 780378 Nr: 33920-39.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPRIDATAS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, 

GIROFLEX S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:6.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARINE TOSTA FREITAS - 

OAB:14.041 OAB/MS, DIOGO DIAS - OAB:SP 167.335-A, FERNANDO 

ANTONIO ALBINO DE OLIVEIRA - OAB:22.998/SP

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 882473 Nr: 18265-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILTON CAMPOS, FABIANA COSTA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 770866 Nr: 23905-11.2012.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES SOARES DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SUMIYOSHI 

KAWATAKE - OAB:10234/MT, MICHELLE FERNANDA FORTES - 

OAB:10159

 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 etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 942113 Nr: 55821-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR KEHDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9708-A

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 75240 Nr: 11199-50.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA M. R. SANCHES DA SILVA, 

JOILDO SOARES DE ANDRADE, ROSEMERI CONSTANTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT, RENATO OLIVO DE SOUZA - OAB:6.509/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 874840 Nr: 13303-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALÇA DE SOUZA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO ANGELO DA MATA - 

OAB:10014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1256538 Nr: 23176-09.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÉRCIO DANILO DE ALMEIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON BUENO DA SILVA - 

OAB:9.896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1079878 Nr: 1448-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP S/A - COMPANHIA DE 

SANEAMENTO DA CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2.324/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 877051 Nr: 14822-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA PEDROSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 806220 Nr: 12694-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA PETRÓPOLIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MURILO MASSOLI LEIRIÃO - OAB:21405/0

 Vistos etc.
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Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 376602 Nr: 12687-88.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STELA SILVA LIMA, MARCELLO PACHECO DE LIMA, 

FERNANDA COSTA VINHARES DE LIMA, JOÃO BATISTA DE LIMA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORIA IMOVEIS LTDA, FERNANDO FREITAS 

DE MEDEIROS, SIMA FREITAS DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ALBERTO FRANCISCO 

MECIANO - OAB:8854, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2.680/MT, VITOR HUGO BENA MEDEIROS - OAB:18762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO 

- OAB:13.594/MT, Kilza Giusti Gakeski - OAB:8.660, VINICIUS RAMOS 

BARBOSA - OAB:13913/MT, WLADIA BULHÕES PERRUPATO GUIZARDI 

- OAB:14557/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1031480 Nr: 37495-50.2015.811.0041

 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: ELIANE LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O, NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE - 

OAB:25070/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1157376 Nr: 34833-79.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON FABIO LIMA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAITON LUIZ PANAZZOLO - 

OAB:16705, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - OAB:OAB/MT 12037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente ) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1044348 Nr: 43619-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIL DE JESUS AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

A SILVA - OAB:OAB/SP 258420, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA 

- OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1064222 Nr: 52833-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIL DE JESUS AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 916558 Nr: 41138-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NLS SANDALIAS E ACESSÓRIOS DE MODAS EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 797721 Nr: 4103-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA., GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS E S/M, 

CAMILA MEDEIROS LOBO DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1140732 Nr: 27712-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTREMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): A PATRICK A DO AMARAL & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARTINS FILHO - 

OAB:11.500, OTÁVIO PINHEIRO DE FREITAS - OAB:3591-MT, WILSON 

PEAGUDO DE FREITAS - OAB:1101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 Vistos.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Constrema – 

Engenharia e Construções Ltda em face da decisão de fls. 958/960, a qual 

deferiu pedido da parte executada, para determinar a expedição de 

mandado de constatação e a realização de perícia judicial para avaliação 

dos bens penhorados e arrolamento dos demais bens contidos no imóvel 

litigioso.Aduz a embargante que a supracitada decisão incorreu em erro 

material por entender que a exequente/embargante foi inerte ao não 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento 

do mandado de fl. 882.Assevera que já havia se manifestado nos autos 

quanto ao certificado pelo Oficial de Justiça à fl. 891, quando teria 

esclarecido que “o Sr. Meirinho laborou em equívoco quando certificou que 

a Autora não teria fornecido os meios, quando na verdade, este MM. Juízo 

determinou que a Executada, esta sim, se responsabilizaria por esta 

tarefa” (sic, fl. 974.Sustenta, ainda, que a decisão embargada possui 

contradição, sob o argumento de que determina o arrolamento e, também, 

a remoção dos bens pela parte executada no prazo de 05 (cinco) 

dias.Assevera, por fim, que a decisão embargada é contraditória porque 

estipulou o prazo de 48 (quarenta e oito) dias para que a empresa 

nomeada para realização da perícia apresente proposta de honorários, o 

qual não “está em harmonia com o princípio da celeridade processual” 

(sic., fl. 977).É o relatório.DECIDO.O objetivo dos embargos de declaração 

é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir 

erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II 

e

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 420059 Nr: 6147-87.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FOCO COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A, TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ 

S/A - TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 INTIMAÇÃO da parte Exequênte para apresentar nos autos atualização do 

valor do crédito, visando possibilitar a expedição da certidão de crédito, 

especificando qual o valor pertence à parte e qual refere-se aos 

honorários advocatícios.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 790740 Nr: 44791-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO PORTOLESE JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A, JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452, PAULO DANIEL CICOLIN - OAB:312408

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 436725 Nr: 14974-87.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON DILIO, ANA ADELAIDE GEALIPI DILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 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 - 

OAB:10184

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para efetuar o 

pagamento de diligências de oficial de justiça para possibilitar a intimação 

pessoal das executadas e seus respectivos conjuges acerca da 

avaliação do imóvel penhorado, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1042799 Nr: 42890-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA DE SOUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16.780, VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - OAB:

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 870661 Nr: 10072-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIODONTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINNE SANTOS MALHADO - 

OAB:MT 15140-O, CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:8303/MT, FERNANDA CARVALHO BAUNGART - OAB:15.370/MT, 

LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - OAB:15.074/MT, 

RICARDO ALMEIDA GOMES - OAB:5985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 425930 Nr: 9064-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERCIRA ALVES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUNNO FRANCO MELLO - 

OAB:7903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030913-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO NILTON CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030913-46.2017.8.11.0041. AUTOR: 

BENEDITO NILTON CORREA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que o valor arbitrado a título de honorários de sucumbência 

é superior ao limite inserido no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Por tais razões, requer seja conhecido e provido os presentes embargos 

de declaração, a fim de minorar os honorários advocatícios arbitrados. É o 

relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os embargos de 

declaração têm como norte as previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 

e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente 

encontra razão de ser, se a decisão recorrida estiver afetada por 

obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro material, verbis: “Art. 

494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, 

de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de 

cálculo; II - por meio de embargos de declaração. Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não existe 

obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes de 

autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 
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REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022457-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALIETE MARIA DE FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022457-10.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ALIETE MARIA DE FARIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que o valor arbitrado a título de honorários de sucumbência 

é superior ao limite inserido no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Por tais razões, requer seja conhecido e provido os presentes embargos 

de declaração, a fim de minorar os honorários advocatícios arbitrados. É o 

relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os embargos de 

declaração têm como norte as previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 

e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente 

encontra razão de ser, se a decisão recorrida estiver afetada por 

obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro material, verbis: “Art. 

494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, 

de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de 

cálculo; II - por meio de embargos de declaração. Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não existe 

obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes de 

autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO.(TJDF, Emb. Decl. na APC 

19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, DJ 

16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018866-40.2017.8.11.0041. AUTOR: 

LUZIMAR GONCALVES ALEXANDRE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que o valor arbitrado a título de honorários de sucumbência 

é superior ao limite inserido no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Por tais razões, requer seja conhecido e provido os presentes embargos 

de declaração, a fim de minorar os honorários advocatícios arbitrados. É o 

relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os embargos de 

declaração têm como norte as previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 

e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente 

encontra razão de ser, se a decisão recorrida estiver afetada por 

obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro material, verbis: “Art. 

494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, 

de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de 

cálculo; II - por meio de embargos de declaração. Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não existe 

obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes de 

autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO.(TJDF, Emb. Decl. na APC 

19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, DJ 

16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011724-82.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JOVANE DUARTE BATISTA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor 

não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência 

recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários 

advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim 

de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 

estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 

omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 

presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 
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estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006711-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006711-05.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ELIVELTON RODRIGUES DA SILVA RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor 

não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência 

recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários 

advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim 

de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 

estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 

omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 

presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 
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apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017151-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017151-60.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JAKELINE OLIVEIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor 

não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência 

recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários 

advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim 

de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 

estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 

omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 

presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 
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para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011977-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR BRUNO PINTO FRANCISCO (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011977-70.2017.8.11.0041. AUTOR: 

OSCAR BRUNO PINTO FRANCISCO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor 

não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência 

recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários 

advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim 

de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 

estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 

omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 

presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 
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lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004985-93.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ALEX COSTA GOMES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor 

não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência 

recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários 

advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim 

de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 

estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 

omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 

presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 
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OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031344-80.2017.8.11.0041. AUTOR: 

LEIDIANE MACHADO PESSOA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor 

não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência 

recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários 

advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim 

de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 

estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 

omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 

presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 
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instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030817-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030817-31.2017.8.11.0041. AUTOR: 

KLEBER DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs embargos de 

declaração em face da sentença proferida nos autos, ao argumento de 

que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor não decaiu de 

parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência recíproca das 

partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários advocatícios. 

Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim de serem 

enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 

estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 

omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 

presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
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DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031084-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SALVATERRA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031084-03.2017.8.11.0041. AUTOR: 

LUCAS SALVATERRA DE MELO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor 

não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência 

recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários 

advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim 

de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 

estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 

omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 

presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 
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embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037776-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EMERSON NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037776-18.2017.8.11.0041. AUTOR: JOSE 

EMERSON NOGUEIRA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs embargos de 

declaração em face da sentença proferida nos autos, ao argumento de 

que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor não decaiu de 

parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência recíproca das 

partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários advocatícios. 

Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim de serem 

enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 

estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 

omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 

presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030530/7/2018 Página 198 de 614



obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003393-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDO AUGUSTO UMLAUF (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003393-77.2018.8.11.0041. AUTOR: 

NILDO AUGUSTO UMLAUF RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor 

não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência 

recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários 

advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim 

de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 

estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 

omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 

presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033878-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UENDES CANDIDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)
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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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033878-94.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: UENDES CANDIDO FERREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada 

interpôs embargos de declaração em face da sentença proferida nos 

autos, ao argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto 

que o autor não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a 

sucumbência recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e 

os honorários advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser 

minorados, a fim de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem 

como aos critérios estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer 

seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração, para o 

fim de afastar a omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos 

infringentes reformar o presente decisum. É o relatório. Decido. 

Inicialmente cabe destacar que os embargos de declaração têm como 

norte as previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, 

ambos do CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente encontra razão de 

ser, se a decisão recorrida estiver afetada por obscuridade, omissão, 

contradição ou abrigar erro material, verbis: “Art. 494. Publicada a 

sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a 

requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por 

meio de embargos de declaração. Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não existe 

obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes de 

autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada 

interpôs embargos de declaração em face da sentença proferida nos 

autos, ao argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto 

que o autor não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a 

sucumbência recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e 

os honorários advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser 

minorados, a fim de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem 

como aos critérios estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer 

seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração, para o 

fim de afastar a omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos 

infringentes reformar o presente decisum. É o relatório. Decido. 

Inicialmente cabe destacar que os embargos de declaração têm como 

norte as previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, 

ambos do CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente encontra razão de 

ser, se a decisão recorrida estiver afetada por obscuridade, omissão, 

contradição ou abrigar erro material, verbis: “Art. 494. Publicada a 

sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a 

requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por 

meio de embargos de declaração. Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não existe 

obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes de 

autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021338-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERICLE LIMA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)
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COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada 

interpôs embargos de declaração em face da sentença proferida nos 

autos, ao argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto 

que o autor não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a 

sucumbência recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e 

os honorários advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser 

minorados, a fim de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem 

como aos critérios estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer 

seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração, para o 

fim de afastar a omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos 

infringentes reformar o presente decisum. É o relatório. Decido. 
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Inicialmente cabe destacar que os embargos de declaração têm como 

norte as previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, 

ambos do CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente encontra razão de 

ser, se a decisão recorrida estiver afetada por obscuridade, omissão, 

contradição ou abrigar erro material, verbis: “Art. 494. Publicada a 

sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a 

requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por 

meio de embargos de declaração. Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não existe 

obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes de 

autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016479-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEBIANE FERREIRA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016479-52.2017.8.11.0041. AUTOR: 

BEBIANE FERREIRA DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor 

não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência 

recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários 

advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim 

de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 

estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 

omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 

presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 
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existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022703-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINEI DONIZETE DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022703-06.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MAURINEI DONIZETE DE SOUSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor 

não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência 

recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários 

advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim 

de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 

estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 

omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 

presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 
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omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013528-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODINEI OLIVEIRA FARIA (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013528-85.2017.8.11.0041. AUTOR: 

RODINEI OLIVEIRA FARIA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor 

não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência 

recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários 

advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim 

de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 

estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 

omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 

presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 
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do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025565-47.2017.8.11.0041. AUTOR: 

GEAN CARLOS GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs embargos de 

declaração em face da sentença proferida nos autos, ao argumento de 

que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor não decaiu de 

parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência recíproca das 

partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários advocatícios. 

Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim de serem 

enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 

estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 

omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 

presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 
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CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016961-97.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ROGERIO SOUZA DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor 

não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência 

recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários 

advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim 

de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 

estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 

omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 

presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 
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dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022568-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON DA SILVA LINS (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022568-91.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOILSON DA SILVA LINS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada 

interpôs embargos de declaração em face da sentença proferida nos 

autos, ao argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto 

que o autor não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a 

sucumbência recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e 

os honorários advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser 

minorados, a fim de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem 

como aos critérios estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer 

seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração, para o 

fim de afastar a omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos 

infringentes reformar o presente decisum. É o relatório. Decido. 

Inicialmente cabe destacar que os embargos de declaração têm como 

norte as previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, 

ambos do CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente encontra razão de 

ser, se a decisão recorrida estiver afetada por obscuridade, omissão, 

contradição ou abrigar erro material, verbis: “Art. 494. Publicada a 

sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a 

requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por 

meio de embargos de declaração. Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não existe 

obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes de 

autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 
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EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030739-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE SALES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030739-37.2017.8.11.0041. AUTOR: 

FELIPE SALES DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor 

não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência 

recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários 

advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim 

de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 

estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 

omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 

presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 
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IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032171-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANAILSON DE SOUZA CAVALCANTI (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032171-91.2017.8.11.0041. AUTOR: JOSE 

ANAILSON DE SOUZA CAVALCANTI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor 

não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência 

recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários 

advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim 

de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 

estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 

omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 

presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 
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finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014897-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE SILVA DA COSTA (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014897-17.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JAKELINE SILVA DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor 

não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência 

recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários 

advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim 

de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 

estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 

omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 

presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016482-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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DIVINO ALEXANDRE 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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016482-07.2017.8.11.0041. AUTOR: 

DIVINO ALEXANDRE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor 

não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência 

recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários 

advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim 

de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 

estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 

omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 

presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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ICARO GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada 

interpôs embargos de declaração em face da sentença proferida nos 

autos, ao argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto 

que o autor não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a 

sucumbência recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e 

os honorários advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser 

minorados, a fim de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem 

como aos critérios estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer 

seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração, para o 

fim de afastar a omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos 

infringentes reformar o presente decisum. É o relatório. Decido. 

Inicialmente cabe destacar que os embargos de declaração têm como 

norte as previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, 

ambos do CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente encontra razão de 

ser, se a decisão recorrida estiver afetada por obscuridade, omissão, 

contradição ou abrigar erro material, verbis: “Art. 494. Publicada a 

sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a 

requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por 

meio de embargos de declaração. Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não existe 

obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes de 

autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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ELENIR DO NASCIMENTO VIANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor 

não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência 

recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários 

advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim 

de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 

estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 

omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 
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presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001643-74.2017.8.11.0041. AUTOR: 

DANIEL BELO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. DANIEL BELO DOS SANTOS, 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 20/11/2016, 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, 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, irregularidade de representação, pendência documental, falta de 

interesse de agir pela necessidade de prévio pedido administrativo, 

princípio da causalidade e sucumbência autoral, bem como ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo devido comprovante de residência apresentado estar em nome 

de terceiro. No mérito alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, inexistência de prova da invalidez, manifesta acerca do laudo 
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pericial, discorre sobre os valores da indenização, a forma de pagamento, 

inaplicabilidade da inversão com base no CDC aos beneficiários do Seguro 

DPVAT, 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 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 20/11/2016. 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). A 

parte ré alega a irregularidade de representação devido à ausência de 

procuração assinada pela parte autora. No entanto, verifica-se que o 

autor assinou o documento com a impressão digital, na presença de duas 

testemunhas, devido o local da lesão não lhe permitir assinar por extenso, 

conforme devidamente justificado na petição inicial, tendo a procuração, 

inclusive, sido ratificada em audiência de conciliação, motivo pelo qual 

afasto a preliminar invocada. Quanto à alegação de falta de interesse de 

agir devido à necessidade de prévio pedido administrativo, bem como a 

pendência documental do pedido, estas alegações não prosperam, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. 

Nesse sentido: “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 ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo por comprovante de residência apresentado 

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 

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, verifica-se que a ré alega a insuficiência 

probatória do registro de ocorrência, argumentando que o fato não fora 

presenciado pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar 

que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim 

de ocorrência não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do 

acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais 

documentos dos autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, 

prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado”. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 20/11/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

DANIEL BELO DOS SANTOS apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do punho direito de média intensidade avaliada em 50%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 
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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 punho direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 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, 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 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, 28 de junho 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: 1010247-24.2017.8.11.0041. AUTOR: 

PAULO HENRIQUE MARQUES DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. PAULO HENRIQUE MARQUES 

DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança da 

diferença 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 13/11/2016, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento da diferença do seguro obrigatório, 

conforme determinado em lei, 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, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, bem como a falta de interesse de agir, 

devido à satisfação da indenização em esfera administrativa, 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 impugna documentos juntados, argumenta 

pela improcedência do pedido de complementação da indenização, a 

quitação, a insubsistência do pedido devido à pretensão do autor já ter 

sido satisfeita, discorre sobre o valor da indenização, pagamento 

proporcional, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos 

beneficiários do seguro DPVAT, necessidade de prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte autora ajuizou a 

presente ação objetivando a condenação da ré ao pagamento da 

diferença do seguro obrigatório – DPVAT, conforme determinado em lei, 

em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 

13/11/2016. 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 polo 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 
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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, devido à satisfação da 

indenização em esfera administrativa, esta alegação não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que o recebimento em questão 

não gera quitação do valor do seguro, pelo que rejeito a preliminar arguida. 

Nesse sentido: “E M E N T A-APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DPVAT - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

PARTE DO SEGURO - COBRANÇA DA DIFERENÇA - POSSIBILIDADE - 

INVALIDEZ PERMANENTE - COMPROVADA - INCAPACIDADE FUNCIONAL 

PARCIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - A 

PARTIR DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Comprovadas a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional, 

afasta-se a preliminar de falta de interesse de agir. Tendo recebido 

apenas parte da cobertura do seguro obrigatório de DPVAT, o beneficiário 

tem interesse processual na reclamação da diferença. Comprovado o 

acidente de trânsito e a invalidez permanente ocasionada por esse 

sinistro, resta garantido o direito de a vítima receber indenização do 

seguro obrigatório de DPVAT. Nos termos da Súmula nº 474 do STJ, a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. O 

termo inicial para a correção monetária nos casos de indenização por 

danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre 

(DPVAT)é a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, do evento danoso.” 

(TJ-MS - APL: 00127284820098120002 MS 0012728-48.2009.8.12.0002, 

Relator: Des. Josué de Oliveira, Data de Julgamento: 16/04/2013, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2013) Quanto à 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 

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, 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 13/11/2016. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que PAULO HENRIQUE MARQUES DO 

NASCIMENTO apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior esquerdo avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Todavia, a parte 

autora alega ter recebido o pagamento administrativo no valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), como consta ID 

5857478, logo a parte recebeu todo o valor indenizatório a que faz jus. 

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança da 

diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT promovida por Paulo Henrique 

Marques do Nascimento em desfavor da Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez 
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por cento) sobre o valor atualizados da causa, com fundamento no artigo 

85 §§ 2° e 6º, do Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela 

é beneficiária da justiça gratuita, ficará suspenso o pagamento da 

sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento 

próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 

12, da Lei 1.060/50). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 27 de junho de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005014-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005014-46.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. SEBASTIÃO 

PEREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança da 

diferença do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 03/10/2016, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do saldo remanescente relativo ao 

seguro obrigatório, de acordo com o que for apurado na perícia médica 

judicial, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo 

com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, falta de interesse processual devido à satisfação da indenização 

em esfera administrativa, inépcia da petição inicial devido à ausência de 

pedido específico quanto ao valor de eventual condenação, bem como 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo devido comprovante de residência não ter sido 

apresentado. No mérito alega litigância de má-fé da parte autora devido à 

omissão de pagamento administrativo prévio, impugna documentos 

ilegíveis, postula pela improcedência do pedido de complementação da 

indenização, a quitação, insubsistência do pedido devido à pretensão do 

autor já ter sido satisfeita, discorre sobre os valores da indenização, 

forma de pagamento, manifesta acerca do laudo pericial, bem como quanto 

aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. 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 saldo remanescente relativo ao seguro obrigatório – 

DPVAT, de acordo com o que for apurado na perícia médica judicial, em 

razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 03/10/2016. 

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 processual devido à satisfação da indenização em esfera 

administrativa, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que o recebimento em questão não gera quitação do valor 

do seguro, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: “E M E N T 

A-APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DE DPVAT - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA 

- PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE PARTE DO SEGURO - COBRANÇA 

DA DIFERENÇA - POSSIBILIDADE - INVALIDEZ PERMANENTE - 

COMPROVADA - INCAPACIDADE FUNCIONAL PARCIAL - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO EVENTO 

DANOSO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Comprovadas a utilidade e a 

necessidade do provimento jurisdicional, afasta-se a preliminar de falta de 

interesse de agir. Tendo recebido apenas parte da cobertura do seguro 

obrigatório de DPVAT, o beneficiário tem interesse processual na 

reclamação da diferença. Comprovado o acidente de trânsito e a invalidez 

permanente ocasionada por esse sinistro, resta garantido o direito de a 

vítima receber indenização do seguro obrigatório de DPVAT. Nos termos 

da Súmula nº 474 do STJ, a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez. O termo inicial para a correção monetária nos casos de 

indenização por danos pessoais causados por veículos automotores de 

via terrestre (DPVAT)é a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, do 

evento danoso.” (TJ-MS - APL: 00127284820098120002 MS 

0012728-48.2009.8.12.0002, Relator: Des. Josué de Oliveira, Data de 

Julgamento: 16/04/2013, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2013) 

A parte ré alega a inépcia da petição inicial devido à ausência de pedido 

específico quanto ao valor de eventual condenação, argumentando que a 

parte postulante expõe sua pretensão de forma confusa. Entretanto, esta 

alegação não prospera vez que resta claro que a autora almeja receber o 

saldo remanescente do seguro obrigatório, aduzindo que o quantum 

deverá ser apurado de acordo com o resultado da perícia médica judicial, 

motivo pelo qual afasto a preliminar invocada. Quanto à alegação de 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo por comprovante de residência não ter sido 

apresentado, 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 

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 
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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) No mérito, a 

parte ré alega litigância de má-fé da parte autora devido à omissão de 

pagamento administrativo prévio, no entanto, embora não tenha juntado 

aos autos o comprovante de pagamento, ao longo de toda a petição inicial 

o autor demonstra ter recebido o referido pagamento, citando inclusive o 

valor, pelo que não há que se falar em má-fé. Dessa forma, verifica-se 

que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de 

atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

03/10/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que SEBASTIÃO 

PEREIRA DE SOUZA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

do joelho esquerdo de média intensidade avaliada em 50%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do joelho 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Todavia, a parte autora recebeu pagamento administrativo no valor de R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), como consta ID 9496805 – Pág. 28, logo a parte recebeu 

aquém do valor indenizatório a que faz jus. Posto isso, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na Ação de Cobrança da diferença do Seguro 

Obrigatório - DPVAT promovida por Sebastião Pereira de Souza em 

desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizados da 

causa, com fundamento no artigo 85 §§ 2° e 6º, do Código de Processo 

Civil. Todavia, considerando que ela é beneficiária da justiça gratuita, 

ficará suspenso o pagamento da sucumbência, até que possa 

satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 

prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 12, da Lei 1.060/50). 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cuiabá - MT, 27 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016558-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANANILA NUNES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA SOUZA PINHO OAB - MT0016004A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016558-31.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANANILA NUNES DE ASSIS REQUERIDO: 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. ANALILA NUNES DE ASSIS, 

qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - 

DPVAT em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, igualmente qualificada nos autos, alegando que seu 

cônjuge MANOEL FERREIRA CAMPOS foi vítima fatal em acidente de 

trânsito ocorrido em 23/07/2016, 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 ilegitimidade ativa devido à ausência de provas da 

condição de companheira ou cônjuge da vítima, pendência documental do 

requerimento administrativo, falta do interesse de agir pela necessidade de 

prévio pedido administrativo, principio da causalidade e a sucumbência 

autoral, bem como ausência de documentos essenciais à regulação do 

sinistro. No mérito, alega ser o boletim de ocorrência precário, ausência de 

comprovação do nexo causal, ausência de comprovação da qualidade de 

única herdeira, 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. 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 decorrente de 

acidente de trânsito ocorrido em 23/07/2016. Preliminarmente, quanto à 

alegação de ilegitimidade ativa devido à ausência de provas da condição 

de companheira ou cônjuge da vítima, esta não prospera, tendo em vista 

constar ID 7357917 a declaração de união estável entre a vítima e a 

autora, pelo que afasto a preliminar arguida. Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir em razão da ausência de prévio pedido administrativo, 

bem como pela pendência documental, 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 
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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 

ausência de documentos necessários a regulação do sinistro, visto que 

os documentos pessoais da vítima, a saber, RG e CPF não se fazem 

presentes no processo, esta não prospera, pois esses estão juntados, 

conforme ID 7357926, pelo que afasto a preliminar invocada. Adentrando 

no mérito, a ré alega a precariedade do boletim de ocorrência, 

argumentando ter a parte juntado apenas uma parte do documento o que o 

tornaria ineficaz como meio de prova. Entretanto, é sabido que o boletim de 

ocorrência não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do 

acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais 

documentos dos autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, 

prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado”. A ré alega, 

ainda, a ausência de documentos que comprovem ser a parte autora a 

única herdeira 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 

7357917). Embora conste na certidão de óbito que o vitimado deixou três 

filhos, estes renunciaram a cota parte da indenização em favor da mãe, 

parte autora deste feito, conforme ID 7357959 – Pág. 2, motivo pelo qual 

resta esta como única 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 

MANOEL FERREIRA CAMPOS está comprovada pela Certidão de Óbito (ID 

7357959 – Pág. 1), ocorrida em 29/07/2016, em razão de acidente de 

trânsito ocorrido em 23/07/2016, conforme se depreende do boletim de 

ocorrência (ID 7357950) e demais documentações médicas, atestando 

assim o nexo causal. 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). 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 à parte autora, 

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: 1032428-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINEIA SANTOS DA LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032428-19.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ALCINEIA SANTOS DA LUZ RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. ALCINEIA SANTOS DA LUZ, 

qualificada 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 25/06/2017, 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, ausência de 

comprovação da entrega da documentação, falta do interesse de agir 

devido à ausência de pedido administrativo prévio, bem como ausência do 

laudo do IML. No mérito alega a ausência de nexo causal, 
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imprescindibilidade de produção de prova pericial, discorre sobre os 

valores da indenização, 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 

25/06/2017. Preliminarmente, 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 25/06/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

ALCINEIA SANTOS DA LUZ 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 a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 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 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, 12 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022883-85.2018.8.11.0041
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MARCOS ADRIANO FARIAS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022883-85.2018.8.11.0041. AUTOR: 
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MARCOS ADRIANO FARIAS DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. É entendimento pacífico que 

para o ajuizamento da Ação de Cobrança do Seguro obrigatório DPVAT, 

exige-se o prévio requerimento administrativo, devendo ser trazido aos 

autos a cópia do pedido administrativo, com o indeferimento ou o decurso 

do prazo de 30 (trinta) dias sem resposta. Nesse sentido: 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. In casu, o acórdão 

recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não 

houve indícios de que fora realizado qualquer pedido administrativo 

perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade do 

pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo. (...) (RE 839314, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 

DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). Ocorre que, a parte autora 

colacionou aos autos documentos que não comprovam o ingresso do 

pedido na via administrativa, embora afirme enfaticamente que se trata de 

negativa de protocolo do sinistro pela Seguradora. Em análise a ata 

notarial juntada aos autos resta evidente que, embora anteriormente fosse 

feito o protocolo de requerimentos administrativos perante a citada 

Seguradora, naquele momento só estavam protocolando propostas de 

seguro, sendo orientada a parte autora a procurar o SINCOR-MT 

(Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas Corretoras de 

Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso), onde estariam 

realizando o devido protocolo. Ocorre que, há nos autos, informativo da 

SINCOR (Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas Corretoras de 

Seguros e de Capitalização) declarando não mais realizar protocolos 

administrativos e demais atendimentos referentes ao seguro DPVAT, mas 

indicando a Seguradora Líder para tal atendimento, havendo portanto o 

local adequado para o ingresso do pedido administrativo. Assim, faz-se 

necessária a demonstração do interesse de agir pela parte autora, 

devendo apresentar os devidos documentos para a correta atuação deste 

Juízo. Ante o exposto, intime-se a parte autora para que apresente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cópia do prévio requerimento administrativo 

com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias sem resposta, 

sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se o que for necessário e encaminhem-se os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 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 DESPACHO Processo: 1022885-55.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FABIO APARECIDO ALENCAR DE AMORIM RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. É entendimento pacífico que 

para o ajuizamento da Ação de Cobrança do Seguro obrigatório DPVAT, 

exige-se o prévio requerimento administrativo, devendo ser trazido aos 

autos a cópia do pedido administrativo, com o indeferimento ou o decurso 

do prazo de 30 (trinta) dias sem resposta. Nesse sentido: 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. In casu, o acórdão 

recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não 

houve indícios de que fora realizado qualquer pedido administrativo 

perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade do 

pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo. (...) (RE 839314, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 

DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). Ocorre que, a parte autora 

colacionou aos autos documentos que não comprovam o ingresso do 

pedido na via administrativa, embora afirme enfaticamente que se trata de 

negativa de protocolo do sinistro pela Seguradora. Em análise a ata 

notarial juntada aos autos resta evidente que, embora anteriormente fosse 

feito o protocolo de requerimentos administrativos perante a citada 

Seguradora, naquele momento só estavam protocolando propostas de 

seguro, sendo orientada a parte autora a procurar o SINCOR-MT 

(Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas Corretoras de 

Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso), onde estariam 

realizando o devido protocolo. Ocorre que, há nos autos, informativo da 

SINCOR (Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas Corretoras de 

Seguros e de Capitalização) declarando não mais realizar protocolos 

administrativos e demais atendimentos referentes ao seguro DPVAT, mas 

indicando a Seguradora Líder para tal atendimento, havendo portanto o 

local adequado para o ingresso do pedido administrativo. Assim, faz-se 

necessária a demonstração do interesse de agir pela parte autora, 

devendo apresentar os devidos documentos para a correta atuação deste 

Juízo. Ante o exposto, intime-se a parte autora para que apresente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cópia do prévio requerimento administrativo 

com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias sem resposta, 

sob pena de indeferimento da inicial. Além disso, apresente documentos 

que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, 

holerite, declaração de imposto de renda etc., sob pena de indeferimento 

do pedido. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o 

que for necessário e encaminhem-se os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 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 DESPACHO Processo: 1022899-39.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JEFERSON RODRIGUES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. É entendimento pacífico que para o ajuizamento 

da Ação de Cobrança do Seguro obrigatório DPVAT, exige-se o prévio 

requerimento administrativo, devendo ser trazido aos autos a cópia do 

pedido administrativo, com o indeferimento ou o decurso do prazo de 30 

(trinta) dias sem resposta. Nesse sentido: 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 
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manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio 

requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento 

das instâncias administrativas. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: 

"2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de 

que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora 

reclamada. 3. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não 

havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da 

presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. (...) (RE 839314, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, 

publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). Ocorre 

que, a parte autora colacionou aos autos documentos que não comprovam 

o ingresso do pedido na via administrativa, embora afirme enfaticamente 

que se trata de negativa de protocolo do sinistro pela Seguradora. Em 

análise a ata notarial juntada aos autos resta evidente que, embora 

anteriormente fosse feito o protocolo de requerimentos administrativos 

perante a citada Seguradora, naquele momento só estavam protocolando 

propostas de seguro, sendo orientada a parte autora a procurar o 

SINCOR-MT (Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso), 

onde estariam realizando o devido protocolo. Ocorre que, atualmente a 

SINCOR (Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas Corretoras de 

Seguros e de Capitalização) não mais realiza protocolos administrativos e 

demais atendimentos referentes ao seguro DPVAT, mas sim a Seguradora 

Líder, bem como os demais locais presentes no site da Seguradora, 

havendo portanto locais adequados para o ingresso do pedido 

administrativo. Assim, faz-se necessária a demonstração do interesse de 

agir pela parte autora, devendo apresentar os devidos documentos para a 

correta atuação deste Juízo. Ante o exposto, intime-se a parte autora para 

que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do prévio requerimento 

administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias 

sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Além disso, apresente 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., sob pena de 

indeferimento do pedido. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se o que for necessário e encaminhem-se os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de julho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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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: 1022937-51.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ADENAEL SANTANA FERREIRA DA GUIA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. É entendimento pacífico que 

para o ajuizamento da Ação de Cobrança do Seguro obrigatório DPVAT, 

exige-se o prévio requerimento administrativo, devendo ser trazido aos 

autos a cópia do pedido administrativo, com o indeferimento ou o decurso 

do prazo de 30 (trinta) dias sem resposta. Nesse sentido: 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. In casu, o acórdão 

recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não 

houve indícios de que fora realizado qualquer pedido administrativo 

perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade do 

pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo. (...) (RE 839314, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 

DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). Ocorre que, a parte autora 

colacionou aos autos documentos que não comprovam o ingresso do 

pedido na via administrativa, embora afirme enfaticamente que se trata de 

negativa de protocolo do sinistro pela Seguradora. Em análise a ata 

notarial juntada aos autos resta evidente que, embora anteriormente fosse 

feito o protocolo de requerimentos administrativos perante a citada 

Seguradora, naquele momento só estavam protocolando propostas de 

seguro, sendo orientada a parte autora a procurar o SINCOR-MT 

(Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas Corretoras de 

Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso), onde estariam 

realizando o devido protocolo. Ocorre que, atualmente a SINCOR 

(Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas Corretoras de 

Seguros e de Capitalização) não mais realiza protocolos administrativos e 

demais atendimentos referentes ao seguro DPVAT, mas sim a Seguradora 

Líder, bem como os demais locais presentes no site da Seguradora, 

havendo portanto locais adequados para o ingresso do pedido 

administrativo. Assim, faz-se necessária a demonstração do interesse de 

agir pela parte autora, devendo apresentar os devidos documentos para a 

correta atuação deste Juízo. Ante o exposto, intime-se a parte autora para 

que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do prévio requerimento 

administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias 

sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se o que for necessário e 

encaminhem-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

26 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036476-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE GONCALVES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036476-21.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROSIMEIRE GONCALVES DE PAULA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. ROSIMEIRE 

GONÇALVES DE PAULA, qualificada nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 06/08/2017, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, falta de 

interesse de agir pela ausência de resposta administrativa, bem como 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo devido comprovante de residência não ter sido 

apresentado. No mérito alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, ausência de comprovação do nexo causal, inexistência de 

prova da invalidez, discorre sobre os valores da indenização, a forma de 

pagamento, necessidade de prova pericial, inaplicabilidade do Código de 

Defesa do Consumidor, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 
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seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de resposta 

administrativa, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o comprovante 

de residência não ter sido apresentado, os artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, 

propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço, no nome do autor caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, 

a parte autora deve informar seu endereço, além de outros dados 

estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de residência. 

De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora não é 

requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o juiz, de 

forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma conduta que 

a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) No mérito, a ré alega 

insuficiência probatória do registro de ocorrência, argumentando que o 

fato não fora presenciado pela autoridade policial, por isso não seria 

possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam 

que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 06/08/2017. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que ROSIMEIRE GONÇALVES DE PAULA 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão esquerda de 

leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 
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atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da mão esquerda, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

contudo a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo 

da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 25 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036476-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE GONCALVES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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: 1022775-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMYLLA MOURA DE OLIVEIRA LEMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA ARAUJO DIAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA ARAUJO DIAS OAB - MT12863/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022775-27.2016.8.11.0041. AUTOR: 

LUDMYLLA MOURA DE OLIVEIRA LEMOS RÉU: ROBERTA ARAUJO DIAS 

Visto. LUDMYLLA MOURA DE OLIVEIRA LEMOS, qualificada nos autos, 

ajuizou Ação de Consignação em Pagamento c/c Cancelamento de 

Protesto com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de ROBERTA 

ARAÚJO DIAS, igualmente qualificada, alegando que reconhece possuir 

junto a ré uma dívida no valor de R$ 100,00, decorrente de um empréstimo 

realizado no ano de 2007, representado por uma duplicata, levado à 

protesto em 2012. Aduz que tentou por diversas vezes contatar a 

consignada e propor o pagamento do valor do débito atualizado e assim 

ser liberada da obrigação, no entanto, a proposta oferecida era negada, 

sendo que a parte ré inclusive chegou a se recusar a atender a autora, 

motivo pelo qual requer o depósito de R$ 139,68 (cento e trinta e nove 

reais e sessenta e oito centavos), referente ao valor principal, com a 

devida correção monetária; tutela antecipada para o cancelamento do 

protesto e seja declarada extinta a obrigação, deferindo-lhe os benefícios 

da justiça gratuita. Com a inicial vieram os documentos de ID 4444698 a 

4444708. A autora informou (ID 4446072) o valor da dívida atualizada, 

acrescendo os juros de 1% (um por cento) ao mês que não constaram no 

valor da inicial, totalizando o valor de R$ 245,34 (duzentos e quarenta e 

cinco reais e trinta e quatro centavos), requerendo a juntada do 

comprovante de depósito e a expedição da citação da Requerida. O 

pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pela autora fora 

negado, devido à ausência de urgência do pedido, vez que o protesto foi 

realizado no ano de 2012 (ID 4623360). A parte ré concordou com os 

valores depositados pela requerente, a título de pagamento, pugnando 

pelo depósito dos valores na conta bancária informada ID 5570931. É o 

relatório. Decido. Analisando os autos, constata-se que não há 

necessidade de produção de provas em audiência. Assim, com fulcro no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, aplico ao presente o julgamento 

antecipado da lide. A ação de consignação e pagamento autoriza o 

devedor a requerer, com efeito de pagamento, a consignação judicial da 

quantia devida, quando houver: recusa do credor; inércia do credor; 

credor incapaz, desconhecido, ausente ou em local desconhecido ou 

inacessível; duvida quanto à titularidade do credito; litígio sobre o objeto do 

pagamento; concurso de preferência. É o que dispõe o art. 335 do Código 

Civil: “Art. 335. A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, 

sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida 

forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, 

tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for 

desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de 

acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva 

legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o 

objeto do pagamento.” Cabe ao autor/devedor comprovar, na peça inicial 

da ação consignatória, a ocorrência de uma dessas situações acima 

referidas para que seu pedido tenha êxito, pois a ação de consignação em 

pagamento possibilita ao devedor exercitar seu direito de pagar o valor do 

débito e liberar-se da obrigação assumida perante o credor, mediante o 

depósito da importância correspondente, que tem força de pagamento, 

desde que levado a efeito, na forma prevista no artigo 539 do Código de 

Processo Civil: “Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou 

terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou 

da coisa devida. (...)” Neste caso, o depósito efetuado não foi impugnado 

pela requerida, que expressamente concordou com o valor depositado e 

pugna pelo seu levantamento, não tendo indicado nenhuma irregularidade 

ou nulidade processual, capaz de impedir a prolação de sentença. Assim, 

a autora tem o direito de pagar em juízo a dívida existente, já que a 

requerida se recusou a receber o pagamento, sem justa causa, nos 

termos do art. 335, inc. I do Código Civil. Desta feita, como a autora 

depositou em juízo o valor devido, a extinção da obrigação se impõe. Com 

relação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo 

princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo 

o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com 

as despesas dele decorrentes, por ser interesse do Estado que o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030530/7/2018 Página 224 de 614



emprego do processo não se resolva em prejuízo de quem tem razão. 

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Ludmylla Moura de Oliveira 

Lemos em desfavor de Roberta Araujo Dias, para declarar extinta a 

obrigação. Condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais 

e honorários advocatícios, estes que arbitro em 20% sobre o valor 

depositado em juízo, com fundamento no artigo 85, § 2º e artigo 86 do 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se 

alvará de levantamento da quantia depositada em juízo. Após, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 12 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006297-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Processo n. 1006297-07.2017 Visto. Altair Lourenço, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

Por Danos Morais em desfavor de Embratel TVSAT Telecomunicações S/A 

(Claro TV), igualmente qualificada, alegando que ao tentar obter crédito, 

tomou conhecimento que o seu nome estava incluído nos cadastros de 

restrição ao crédito, pela requerida, sem que tenha utilizado qualquer 

produto/serviço da referida empresa capaz de gerar débitos, pelo que 

requer a declaração de inexistência do débito e a exclusão do seu nome 

do cadastro de inadimplentes, com a condenação da parte ré ao 

pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além 

de custas processuais e honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos que a parte autora entendeu serem necessários. Foi 

determinada a inversão do ônus da prova e concedidos os benefícios da 

justiça gratuita ao autor (Id. 5565693). A conciliação restou prejudicada em 

razão da ausência da parte ré (Id. 6817998). A contestação e documentos 

foram apresentados (Id. 7364456), tendo a parte ré aduzido, 

preliminarmente, ausência de citação e prazo mínimo para comparecimento 

em audiência e inaplicabilidade da multa. No mérito, afirma que a parte 

autora contratou um plano de TV por assinatura, através do canal de 

televendas, que foi instalado em sua residência no dia 12.7.2012 e, caso a 

contratação tivesse sido realizada por falsários, os mesmos não 

efetuariam o pagamento de faturas, por menor que significasse o valor, 

mesmo porque o endereço cadastrado junto ao sistema é o mesmo 

constante na Serasa, pugnando pela improcedência dos pedidos e, em 

pedido alternativo, pugna pela fixação de danos morais com atenção aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A impugnação à 

contestação veio aos autos (Id. 8327664). As partes foram intimadas a 

especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 9460510), tendo o 

autor pugnado pelo julgamento antecipado da lide (Id. 9510452) e a 

requerida deixado transcorrer o prazo sem manifestação, conforme 

certificado (9933532). É o relatório. Decido. Trata-se de processo de 

menor complexidade e não tendo as partes interesse na produção de 

outras provas, consoante os princípios da economia e celeridade 

processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. O autor pleiteia a 

declaração de inexistência de débito e a exclusão de seu nome do 

cadastro de inadimplentes, bem como indenização por danos morais pela 

negativação indevida, já que não reconhece a relação jurídica da qual 

adveio o débito. Inicialmente, assiste razão à requerida, pois não há que 

se falar em comparecimento injustificado na audiência ou aplicação da 

multa do artigo 334, do CPC, considerando que não se verifica a 

comprovação de que a ré tenha sido devidamente citada para comparecer 

na sessão de conciliação. Trata-se de relação consumerista, decorrendo 

daí a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por equiparação, 

incidindo, portanto, o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, o qual constitui exceção à regra prevista no artigo 373, do 

Novo Código de Processo Civil, com o propósito de facilitar ao consumidor 

a defesa dos seus direitos em juízo. Assim prevalece a favor do 

consumidor a presunção de veracidade e, incumbe ao fornecedor 

desfazê-la por meio de produção de prova. Cumpre apontar, que frente ao 

não reconhecimento do débito, cabia à ré demonstrar que os serviços 

foram utilizados pelo autor, a fim de resolver a controvérsia, elidindo a sua 

responsabilidade, já que meios de prova estão à sua disposição, pois só 

assim comprovaria a utilização do serviço pelo consumidor, conforme 

dispõe o artigo 14, § 3°, incisos I e II, do CDC. Vejamos: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Não obstante tenha a requerida trazido no 

bojo de sua defesa telas sistêmicas, é certo que tais documentos não são 

hábeis para demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e 

que o autor tenha realmente utilizado os seus serviços, prova que lhe 

incumbia, nos termos do artigo 373, II, CPC, o que não foi feito. Não 

havendo provas de que o autor tenha contraído dívida com a requerida e, 

em se tratando de pedido de indenização decorrente de irregular inscrição 

no cadastro de inadimplentes, a jurisprudência dominante em nossos 

tribunais é no sentido de que “a exigência de prova do dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular”. Assim, se da conduta ilícita da ré resultou a inserção 

indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito (Id. 

5018888), configurado está o dano moral a ser indenizado. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇOS DA RÉ. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DEVER DE EXCLUSÃO DO 

CADASTRO. DANO MORAL, TODAVIA, NÃO CONFIGURADO, ANTE A 

EXISTÊNCIA DE OUTRA INSCRIÇÃO EM NOME DA PARTE AUTORA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005608385, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne 

Vieira de Azambuja, Julgado em 31/07/2015”. “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA 

DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA DEMANDADA. 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA 

DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

consequência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015).” Com relação 

ao arbitramento dos danos morais devem ser levados em consideração as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. É 

importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), mostra-se razoável. Posto isso, com fundamento no artigo 487, 

I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais promovida por 

Altair Lourenço em desfavor de Embratel TVSAT Telecomunicações S/A 

(Claro TV), para declarar inexistente o débito discutido nestes autos e 

determinar a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplente (Id. 

5018888). Condeno a ré a indenizar os danos morais experimentados pela 

autora que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem corrigidos pelo 

INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Em razão de ter a parte 
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autora decaído de parte mínima do pedido, condeno a requerida ao 

pagamento integral das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º e parágrafo único do 

artigo 86, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

jugado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de julho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021163-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1021163-54.2016.8.11.0041 Visto. Pedro Augusto Pasini de 

Alcantara, qualificado nos autos, ajuizou Reclamação Cível em desfavor 

de OI S.A., igualmente qualificada, alegando que ao tentar obter crédito, 

tomou conhecimento que o seu nome estava incluído nos cadastros de 

inadimplentes, indevidamente, pelo que requer seja declarada a 

inexistência do débito no valor de R$ 297,78, condenando a ré ao 

pagamento de danos morais a serem arbitrados por este juízo. Com a 

inicial vieram os documentos que a parte autora entendeu serem 

necessários. Foi designada audiência de conciliação, determinada a 

inversão do ônus da prova e deferidos os benefícios da justiça gratuita ao 

autor (Id. 4817504). A conciliação restou prejudicada, em razão da 

ausência da parte autora (Id. 5865847). A contestação e documentos 

foram foi apresentados (Id. 6682483), tendo a parte ré aduzido, 

preliminarmente, litispendência e conexão das ações. No mérito, assegura 

que a parte autora era titular do contrato n. 65 36315366, junto a 

requerida, desde 10.1.2013, que foi cancelado em razão de inadimplência, 

em 14.10.2013 e que não praticou nenhum ato ilícito, inexistindo, portanto, 

danos morais, requerendo a improcedência dos pedidos. A impugnação à 

contestação veio aos autos (Id. 7271240). As partes foram intimadas a 

especificarem as provas a produzir (Id. 9097944), manifestando (Id. 

9227657 e 10112570). É o relatório. Decido. Trata-se de processo de 

menor complexidade e não tendo as partes interesse na produção de 

outras provas, consoante os princípios da economia e celeridade 

processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. A parte autora pretende 

seja declarado inexistente o débito que deu origem a inscrição de seu 

nome no cadastro de inadimplentes, bem como indenização por danos 

morais supostamente ocasionados pela parte a ser fixado por este juízo. 

A requerida alega, preliminarmente, litispendência e conexão dos 

presentes autos com os processos n 1021165-24.2016.8.11.0041, em 

trâmite na 7ª Vara Cível e n. 1021164-39.2016.8.11.0041, que tramita na 6ª 

Vara Cível, pugnando pela reunião dos feitos. Todavia, no caso dos autos, 

não obstante observar que as ações promovidas possuam as mesmas 

partes e pedido, constata-se a inscrição de valores diferentes, 

pressupondo tratar-se de contratos distintos, pelo que rejeito a preliminar 

arguida. No mérito, é de se observar, que se trata de relação 

consumerista, decorrendo daí a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, por equiparação, incidindo, portanto, o artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, o qual constitui exceção à regra 

prevista no artigo 373, do Novo Código de Processo Civil, com o propósito 

de facilitar ao consumidor a defesa dos seus direitos em juízo. Assim 

prevalece a favor do consumidor a presunção de veracidade e, incumbe 

ao fornecedor desfazê-la por meio de produção de prova. Cumpre 

apontar, que frente ao não reconhecimento do débito, cabia à operadora 

ré demonstrar que os serviços foram contratados e utilizados pela parte 

autora, a fim de resolver a controvérsia, elidindo a sua responsabilidade, 

já que meios de prova estão à sua disposição, pois só assim comprovaria 

a utilização do serviço pelo consumidor, conforme dispõe o artigo 14, § 3°, 

incisos I e II, do CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Na 

hipótese dos autos, muito embora a requerida tenha trazido no bojo dos 

autos telas sistêmicas, com intuito de comprovar a existência de relação 

jurídica entre as partes, trata-se de documentos produzidos de forma 

unilateral, o que por si só, não é suficiente a demonstrar a contratação 

mencionada ou a existência de débitos, como afirmado pela ré. Desse 

modo, cabia à requerida a comprovação da existência de contrato e se os 

serviços realmente foram utilizados pela autora, nos termos do artigo 373, 

II, CPC, o que não foi feito, mesmo porque, a parte ré, ao ser intimada a 

especificar as provas para elucidação dos fatos, informa o seu 

desinteresse pela produção de novas provas (Id. 9227657). Dessa forma, 

resta evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta 

incidência de excludente de culpa da vítima ou de terceiro, pois caso a 

requerida agisse com maior rigor, certamente, evitaria a ocorrência de 

danos à parte autora, cujo nome foi indevidamente inserido no cadastro de 

restrição ao crédito, devendo ser declarada inexistente a dívida que deu 

origem à inserção do nome da parte autora no órgão de restrição ao 

crédito. Não havendo elementos hábeis a comprovar que a parte autora 

tenha contraído dívida com a requerida e, em se tratando de pedido de 

indenização decorrente de irregular inscrição no cadastro de 

inadimplentes, a jurisprudência dominante em nossos tribunais é no 

sentido de que “a exigência de prova do dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular”. Assim, 

se da conduta ilícita da ré resultou a inserção indevida do nome da parte 

autora nos órgãos de proteção ao crédito (Id. 4173508), configurado está 

o dano moral a ser indenizado. Ademais, não se pode falar em 

preexistência de legítima inscrição, nos moldes da Súmula 385 do STJ, 

considerando que todas as inscrição estão sendo questionadas em juízo. 

Assim é o entendimento jurisprudencial: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇOS DA RÉ. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DEVER DE EXCLUSÃO DO 

CADASTRO. DANO MORAL, TODAVIA, NÃO CONFIGURADO, ANTE A 

EXISTÊNCIA DE OUTRA INSCRIÇÃO EM NOME DA PARTE AUTORA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005608385, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne 

Vieira de Azambuja, Julgado em 31/07/2015”. “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA 

DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA DEMANDADA. 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA 

DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

consequência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015).” Com relação 

ao arbitramento dos danos morais devem ser levados em consideração as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. É 

importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), mostra-se razoável. Posto isso, com fundamento no artigo 487, 

I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

deduzidos na Reclamação Cível proposta por Pedro Augusto Pasini de 

Alcantara em desfavor de Oi S/A, para declarar inexistente o débito 

discutido nestes autos e que deu ensejo à inscrição no órgão de restrição 

ao crédito (Id. 4173508). Condeno a ré a indenizar os danos morais 
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experimentados pela autora que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da 

sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º e 

parágrafo único do artigo 86, do Novo Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de 

julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015060-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WITOR VINICIUS NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO OAB - MT18896/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1015060-31.2016. 8.11.0041 Visto. Witor Vinicius Nunes da 

Silva, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Declaração de Inexistência 

de Débito c/c Indenização Por Danos Morais e Ressarcimento de Cobrança 

Indevida c/c Pedido de Liminar em desfavor de Telefônica Brasil S/A 

(Vivo), igualmente qualificada, alegando que comprou da requerida um 

pacote de serviços, tendo como objeto a disponibilização de sinal de 

internet, com garantia de tais serviços funcionariam com boa qualidade no 

local conhecido como Sucuri, o que não aconteceu. Contudo, a requerida 

cobra, indevidamente, o valor de R$ 140,29 (cento e quarenta reais e vinte 

e nove centavos), decorrente do contrato n. 0264337623, de serviços que 

não funcionaram, pelo que requer a antecipação da tutela para exclusão 

do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa. No 

mérito, requer seja declarada indevida a negativação discutida, 

condenando a ré ao pagamento de indenização de danos morais no valor 

de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e o dobro do que foi cobrado 

indevidamente, além das custas processuais e honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos que a parte autora entendeu serem 

necessários. Foi determinada a exclusão do nome do autor do cadastro de 

inadimplentes, determinada a inversão do ônus da prova e designada 

audiência de conciliação (Id. 1987825). A audiência de conciliação foi 

realizada, restando infrutífera (Id. 3675303). A contestação e documentos 

foram apresentados (Id. 3691506), tendo a parte ré pugnando pela 

retificação do polo passivo para constar a parte ré como Telefônica Brasil 

S/A. No mérito, afirma que foi firmado contrato entre as partes, que houve 

pagamentos e que o pleito reflete uma tentativa de enriquecimento sem 

causa, já que inexiste dano moral, pelo que requer, a improcedência dos 

pedidos e, em pedido contraposto, seja o autor condenado ao pagamento 

das faturas em aberto. A impugnação à contestação veio aos autos 

(Id.4350214). As partes foram intimadas a especificarem as provas a 

produzir (Id. 4354843), tendo as partes pugnando pelo julgamento 

antecipado da lide (Id. 4363717 e 4567037). É o relatório. Decido. Trata-se 

de processo de menor complexidade e não tendo as partes interesse na 

produção de outras provas, consoante os princípios da economia e 

celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Inicialmente, 

retifique-se o polo passivo da demanda para que conste como requerida 

Telefônica Brasil S/A, procedendo-se as anotações necessárias. O autor 

pleiteia a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes e que seja 

declarado inexigível a referida negativação, condenando a parte ré ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 12.000,00 

(doze mil reais). Trata-se de relação consumerista, decorrendo daí a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por equiparação, incidindo, 

portanto, o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o 

qual constitui exceção à regra prevista no artigo 373, do Novo Código de 

Processo Civil, com o propósito de facilitar ao consumidor a defesa dos 

seus direitos em juízo. Assim prevalece a favor do consumidor a 

presunção de veracidade e, incumbe ao fornecedor desfazê-la por meio 

de produção de prova. É incontroversa a existência de relação jurídica 

entre as partes, contudo, frente à alegação de que o serviço contratado 

não foi prestado, cabia à ré demonstrar que o mesmo foi utilizado pelo 

autor, a fim de resolver a controvérsia, elidindo a sua responsabilidade, já 

que meios de prova estão à sua disposição, pois só assim comprovaria a 

utilização do serviço pelo consumidor, conforme dispõe o artigo 14, § 3°, 

incisos I e II, do CDC. Vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” 

Observando todo o conjunto probatório dos autos, impõe-se reconhecer a 

conduta ilícita da empresa de telefonia, na medida em que deixou de 

cumprir sua incumbência contratual, seja não prestando o serviço, ou 

ainda, cobrando por ele e inserindo o nome da parte autora nos cadastros 

de inadimplentes. Na hipótese dos autos, muito embora a requerida tenha 

trazido no bojo da contestação cópia de contrato e documentos do autor e 

não exista duvida quanto à contratação, isso, por si só, não comprova que 

os serviços foram realmente prestados ao requerente, prova que cabia à 

requerida, o que não foi feito. É certo que cabe a prestadora de serviços o 

ônus de provar o cumprimento do contrato, por incidência do artigo 6º, VIII 

do CDC, por ostentar o cliente a condição de hipossuficiente na relação 

consumerista, prova da qual a ré não se desincumbiu, nos termos do 

artigo 373, II, do CPC. Em se tratando de pedido de indenização decorrente 

de irregular inscrição no cadastro de inadimplentes, a jurisprudência 

dominante em nossos tribunais é no sentido de que “a exigência de prova 

do dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da 

existência da inscrição irregular”. Assim, se da conduta ilícita da ré 

resultou a inserção indevida do nome do requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito (Id. 1970713), configurada está o dano moral a ser 

indenizado. Assim é o entendimento jurisprudencial: “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA 

DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA RÉ. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DEVER 

DE EXCLUSÃO DO CADASTRO. DANO MORAL, TODAVIA, NÃO 

CONFIGURADO, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA INSCRIÇÃO EM NOME DA 

PARTE AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005608385, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 31/07/2015”. Com relação ao 

arbitramento dos danos morais devem ser levados em consideração as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. É 

importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), mostra-se razoável. Quanto ao pedido de repetição do indébito, 

tenho que razão não assiste à parte autora, pois a jurisprudência é firme 

no sentido de que a repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a 

existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor, o que não se 

verifica nos autos. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Por Danos Morais e Ressarcimento de Cobrança Indevida c/c 

Pedido de Liminar promovida por Witor Vinícius Nunes da Silva em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A para declarar inexistente o débito de R$ 

140,29 (cento e quarenta reais e vinte e nove centavos), discutido nos 

autos, bem como confirmar a liminar deferida que determinou a exclusão 

do nome do autor do banco de dados do SPC/Serasa, relativo ao contrato 

n. 0264337623 . Condeno a ré a indenizar os danos morais 

experimentados pelo autor que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da 

sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso. Em razão de ter a parte autora decaído de parte mínima do pedido, 

condeno a requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º e parágrafo 

único do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de julho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1006922-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1006922-41.2017.8.11.0041 Visto. Ivani Rodrigues da Silva, 

qualificada nos autos, ajuizou Ação Ordinária em desfavor de Telefônica 

Brasil S/A, igualmente qualificada, alegando que o seu nome foi incluído 

nos órgãos de proteção ao crédito, indevidamente, referente ao contrato 

n. 0235401708, no valor de R$ 203,40 (duzentos e três reais e quarenta 

centavos), com data de vencimento em 15 de julho de 2012, sem a 

existência de relação jurídica, pelo que requer seja declarada a 

inexistência do referido débito, condenando a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais de R$ 17.796,06 (dezessete mil, setecentos 

e noventa e seis reais e seis centavos), além de custas processuais e 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos que a parte 

autora entendeu serem necessários. Foi determinada a inversão do ônus 

da prova e concedidos os benefícios da justiça gratuita à parte autora (Id. 

7777405). A contestação e documentos foram apresentados (Id. 

8357397), tendo a parte ré afirmado que houve regular contratação entre 

as partes, que não se cogita a ocorrência de fraude ou desconhecimento 

do débito pela parte autora, haja vista que a contratação foi legítima e 

houve longo período de utilização da linha, não havendo qualquer ato ilícito 

praticado. Que diante do inadimplemento em diversas faturas do contrato, 

a conta foi cancelada automaticamente e o nome da requerente inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito, pelo que requer a improcedência dos 

pedidos, condenando a autora à penalidade de litigante de má-fé, ao 

pagamento de honorários advocatícios e ao débito contraído junto a 

empresa ré. A audiência de conciliação foi realizada restando infrutífera 

(Id. 8784938). A parte autora intimada para impugnar a contestação, 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certificado (Id. 

9997652). As partes foram intimadas a especificarem as provas a 

produzir (Id. 10811454), tendo a parte ré pugnado pelo julgamento 

antecipado da lide (Id. 10921974), decorrendo o prazo para manifestação 

da parte autora, conforme certificado (Id. 12353303). É o relatório. Decido. 

Trata-se de processo de menor complexidade e não tendo as partes 

interesse na produção de outras provas, consoante os princípios da 

economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. A 

parte autora requer seja declarada a inexistência do débito referente ao 

contrato n. 0235401708, no valor de R$ 203,40 (duzentos e três reais e 

quarenta centavos), condenando a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais de R$ 17.796,00 (dezessete mil, setecentos 

e noventa e seis reais), já que não reconhece a relação jurídica da qual 

adveio o débito. Trata-se de relação consumerista, decorrendo daí a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por equiparação, incidindo, 

portanto, o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o 

qual constitui exceção à regra prevista no artigo 373, do Novo Código de 

Processo Civil, com o propósito de facilitar ao consumidor a defesa dos 

seus direitos em juízo. Assim prevalece a favor do consumidor a 

presunção de veracidade e, incumbe ao fornecedor desfazê-la por meio 

de produção de prova. Cumpre apontar, que frente ao não 

reconhecimento do débito, cabia à ré demonstrar que os serviços foram 

utilizados pela autora, a fim de resolver a controvérsia, elidindo a sua 

responsabilidade, já que meios de prova estão à sua disposição, pois só 

assim comprovaria a utilização do serviço pelo consumidor, conforme 

dispõe o artigo 14, § 3°, incisos I e II, do CDC: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de 

serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.” No caso em análise, muito embora a requerida tenha 

trazido com a contestação “relatório de chamadas originadas/recebidas 

completadas” (Id. 8357394), não consta no referido documento qualquer 

identificação que as chamadas ali registradas tenham realmente sido 

feitas pela autora. De outro lado, impossível à parte requerente a produção 

de prova constitutiva negativa ou “prova negativa”, ou seja, produzir prova 

de que não utilizou os serviços que a requerida afirma terem sido 

utilizados, o que é juridicamente inviável. À mingua de substratos 

probatórios a respeito da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da parte autora, forçoso concluir que procedem as 

alegações expostas na inicial, no sentido de que a parte demandante não 

contratou os serviços impugnados, sendo, portanto indevidos os serviços 

lançados e a cobrança dos mesmos, conforme pleiteado pela requerida. 

Assim, resta evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, por si 

só, afasta incidência de excludente de culpa da vítima ou de terceiro, pois 

caso a requerida agisse com maior rigor, certamente, evitaria a ocorrência 

de danos à parte autora, cujo nome foi indevidamente inserido no cadastro 

de restrição ao crédito. Desse modo, não havendo elementos hábeis a 

comprovar que a autora tenha contraído dívida com a requerida e, em se 

tratando de pedido de indenização decorrente de irregular inscrição no 

cadastro de inadimplentes, a jurisprudência dominante em nossos tribunais 

é no sentido de que “a exigência de prova do dano moral (extrapatrimonial) 

se satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular”. 

Contudo, o entendimento é que não cabe indenização por dano moral 

quando há anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, se 

existir negativação legítima preexistente, pois o bem tutelado, a inscrição 

indevida, fica prejudicado pelas negativações anteriores, sendo garantido 

apenas o direito ao pedido de cancelamento da negativação. Verifica-se 

do documento carreado com a inicial (Id. 5076830), trazido pela própria 

autora, a existência de outras anotações no cadastro de proteção ao 

crédito, o que impede a concessão de indenização por danos morais, de 

acordo com a Súmula 385, do STJ. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. OUTRO APONTAMENTO. SÚMULA 385, 

DO STJ. A existência de registro anterior em nome da parte impede a 

concessão de indenização por danos morais, de acordo com a súmula nº 

385, do STJ. (TJ-MG - AC: 10024112857727001 MG, Relator: Marco 

Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 28/09/2017, Câmaras Cíveis / 14ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2017)”. Com relação ao pedido 

de imposição de multa por litigância de má-fé à parte autora, é certo que 

para ocorrer a aplicação de tal penalidade é necessário que se faça prova 

da instauração de litígio infundado ou temerário, o que não se verifica nos 

autos. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial para declarar a inexistência do débito discutido nos 

autos e que deu origem à inscrição no nome da autora no banco de dados 

do SPC, no valor de R$ 203,40 (duzentos e três reais e quarenta 

centavos). Considerando que cada litigante foi, em parte, vencedor e 

vencido, caberá a cada um deles o pagamento de 50% (cinquenta por 

cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme disposto 

no artigo 86 do NCPC. Todavia, a autora ficará isento do pagamento por 

ser ele beneficiário da justiça gratuita. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de julho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038514-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANDO LINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038514-06.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOVANDO LINO DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT promovida por JOVANDO LINO 

DOS SANTOS 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 
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único, do CPC), no entanto, deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer 

manifestação, conforme certificado. O artigo 290, do NCPC 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, 14 de junho 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: 1020259-97.2017.8.11.0041. AUTOR: 

TUANY PRISCILA DOS SANTOS MOTA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. TUANY PRISCILA DOS 

SANTOS MOTA, 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 26/04/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental do requerimento 

administrativo, bem como ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante de 

residência apresentado estar em nome de terceiro. No mérito alega a 

insuficiência probatória do registro de ocorrência, inexistência de prova da 

invalidez, discorre sobre os valores da indenização, a forma de 

pagamento, necessidade de prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 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 26/04/2017. 

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 devolução 

devido à pendência documental do requerimento administrativo, esta não 

prospera, vez que ID 8340718 – Pág. 3 consta o protocolo do 

requerimento na via administrativa, bem como a negativa da ré devido a 

suposta falta de documentação, o que é suficiente para pleitear a 

indenização em juízo, pelo que rejeito a preliminar arguida. Quanto à 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo devido o comprovante de residência apresentado 

estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 320 do Código de Processo 

Civil estabelecem os 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 

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. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030530/7/2018 Página 229 de 614



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 ré alega a insuficiência probatória do 

registro de ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 26/04/2017. 

A perícia médica judicial realizada concluiu que TUANY PRISCILA DOS 

SANTOS MOTA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior 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 membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 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 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

16 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: 1033818-24.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ROBERTO CARLOS ZAFFONATO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ROBERTO CARLOS ZAFFONATO, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 03/02/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento 

integral do seguro obrigatório DPVAT, 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, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta do interesse de agir devido 

pagamento da cobertura em sede administrativa, bem como a 

improcedência do pedido em razão do pedido inicial ser contrario ao 

enunciado de Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No mérito alega 

improcedência do pedido devido à regularidade do valor pago 

administrativamente, discorre sobre o princípio da eventualidade, o valor 

pago em via administrativa, bem como quanto à correção monetária, aos 

juros e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. 

Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 
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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 integral do seguro 

obrigatório – DPVAT, em razão de acidente de trânsito em que afirma ter 

sido vítima em 03/02/2017. 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 do interesse de agir devido pagamento da 

cobertura em sede administrativa, bem como a improcedência do pedido 

em razão do pedido inicial ser contrario ao enunciado de Súmula do 

Superior Tribunal de Justiça, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que o recebimento em questão não gera 

quitação do valor do seguro, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: “E M E N T A-APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DPVAT - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

PARTE DO SEGURO - COBRANÇA DA DIFERENÇA - POSSIBILIDADE - 

INVALIDEZ PERMANENTE - COMPROVADA - INCAPACIDADE FUNCIONAL 

PARCIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - A 

PARTIR DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Comprovadas a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional, 

afasta-se a preliminar de falta de interesse de agir. Tendo recebido 

apenas parte da cobertura do seguro obrigatório de DPVAT, o beneficiário 

tem interesse processual na reclamação da diferença. Comprovado o 

acidente de trânsito e a invalidez permanente ocasionada por esse 

sinistro, resta garantido o direito de a vítima receber indenização do 

seguro obrigatório de DPVAT. Nos termos da Súmula nº 474 do STJ, a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. O 

termo inicial para a correção monetária nos casos de indenização por 

danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre 

(DPVAT)é a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, do evento danoso.” 

(TJ-MS - APL: 00127284820098120002 MS 0012728-48.2009.8.12.0002, 

Relator: Des. Josué de Oliveira, Data de Julgamento: 16/04/2013, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2013) No mérito, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 03/02/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que ROBERTO CARLOS 

ZAFFONATO apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior 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 membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Todavia, a parte 

autora recebeu pagamento administrativo no valor de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), como 

consta ID 10559311, logo a parte faz jus ao valor indenizatório 

remanescente de R$ 3.881,25 (três mil oitocentos e oitenta 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 do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 3.881,25 (três mil oitocentos e 

oitenta 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. 
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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, 16 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016879-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILVERIO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

SAULA RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (ADVOGADO)

 

PJE 1016879-66.2017 Vistos. Saula Rodrigues da Cruz e Silva e José 

Silvério da Silva Neto ajuízam a presente Ação Rescisão Contratual c.c. 

Devolução de Quantias Pagas em desfavor de Rodobens Incorporadora 

Imobiliária 304 SPE Ltda., alegando, em síntese, que firmaram o contrato de 

promessa de compra e venda do imóvel n.º 1303, para a aquisição de uma 

unidade autônoma n. 289 do Condomínio Reserva Rio Cuiabá, nesta 

Capital, pelo valor de R$ 297.890,75 (duzentos e noventa e sete mil 

oitocentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), afirmando que 

pagaram o total de R$ 22.155,12 (vinte e dois mil, cento e cinquenta e 

cinco reais e doze centavos), ressaltando que quando o autor recebeu o 

aviso prévio de sua rescisão trabalhista, imediatamente iniciaram as 

tratativa para rescisão contratual, no qual foram informando pela requerida 

que o valor a ser restituído seria de R$ 1.716,22 (um mil, setecentos 

dezesseis reais e vinte dois centavos), no termos do item 6.5 da cláusula 

6ª do contrato de compra e venda. Afirmam que a cobrança da comissão 

de corretagem é ilegal, vez que é ônus das requeridas a contratação dos 

corretores, defendendo que não foram informados sobre o pagamento da 

comissão de corretagem ou despesas com a venda. Em sede de tutela de 

urgência pretendem a rescisão contratual e que a requerida seja 

compelida a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial 

em nome dos requerentes, bem como não proceda a inclusão dos nomes 

dos autores junto aos órgãos de proteção ao crédito. Roga pela 

procedência da ação, com a declaração de nulidade das cláusulas 

abusivas e ilegais, inclusive com a cobrança da comissão de corretagem, 

bem como a requerida seja compelida a reter apenas 10% (dez por cento) 

das quantias pagas, a condenação da ré ao pagamento de indenização 

por danos morais, além da restituição das parcelas pagas corrigidas 

desde o desembolso. Com a inicial vieram os documentos de ID 7869362 a 

7870232. Em resposta a requerida apresenta contestação (Id 9106709), 

alegando em preliminar a validade da cláusula contratual que transfere ao 

promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem 

nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em 

regime de incorporação imobiliária e a ilegitimidade para responder sobre 

os valores pagos a título de comissão de corretagem, afirmando que 

apesar de não ter recebido o valor da corretagem repassou tal verba a 

imobiliária. No mérito, afirmam que os autores se comprometeram ao 

pagamento do imóvel divido em duas partes, A e B, sendo que a parte A 

corresponde ao sinal e início de pagamento, no valor de R$ 62.890,75 

(sessenta e dois mil, oitocentos e noventa reais e setenta e cinco 

centavos), já a parte B no total de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e 

cinco mil reais), aduzindo que os autores não obtiveram aprovação de 

carta de crédito de financiamento imobiliário junto à instituição financeira, e 

muito menos tendo pago o preço do imóvel à vista, com recursos próprios. 

Ressalta que os autores efetuaram o pagamento do montante de R$ 

21.901,27 (vinte e um mil, novecentos e um reais e vinte e sete centavos), 

e não o valor alegado na inicial. Afirma que sendo os autores os 

responsáveis pela rescisão, devem arcar com as deduções previstas na 

cláusula 6.5 do mesmo, bem como com as despesas que a requerida 

suportou a título de comissão de corretagem, afirmando que o valor a ser 

restituído aos autores é 1.953,26 (um mil, novecentos e cinquenta e três 

reais e vinte e seis centavos), após descontada a multa contratual de 25% 

dos valores pagos, bem como os custos que teve para fechamento do 

contrato (corretagem). Aduz que a cláusula penal indenizatória e 

compensatória deve ser imposta ao autor, vez que deu causa a rescisão, 

afirmando ser devido a retenção de 25% do valor pago segundo 

orientação do STJ. Defende a legalidade do pagamento da comissão de 

corretagem. Ressalta a impossibilidade de revisão contratual, vez que 

inexiste cláusula abusiva. Assevera que não há que se falar em dano 

moral, vez que não praticou qualquer ato ilícito. Rebate o pedido de 

inversão do ônus da prova, rogando, ainda, pela improcedência da ação. 

Junta documentos Id 9106721 a 9106841. Réplica a contestação Id 

9441062. É o relatório. Decido Em razão de não existir necessidade de 

produção de outras provas, consoante os princípios da economia e 

celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Quanto a 

preliminar arguida pela ré, referente a legalidade da comissão de 

corretagem e a ilegitimidade para devolver a taxa de 

assessoramento/corretagem por esta se entrelaçar com o mérito será 

analisada conjuntamente. Inicialmente, faz-se necessário elucidar que o 

caso em análise versa sobre relação de consumo, pois se enquadram no 

conceito de consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 

2º e 3º do CDC. Portanto, a presente relação deve ser regida pelas 

normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por objetivo 

preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou 

contratuais entre fornecedor/consumidor. Verifica-se dos autos que os 

autores alegam que o Sr. José Silvério ficou desempregado o que 

dificultou a quitação do contrato, razão pela qual pretendem a rescisão 

contratual com a devolução dos valores pagos e a condenação das 

requeridas a indenização por danos morais e materiais. As partes 

firmaram o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, 

objetivando a aquisição de uma unidade autônoma no Empreendimento 

Condomínio Reserva Rio Cuiabá, unidade autônoma 289, modelo TN87, 

fachada F1, como se vê no Id 7869477. No contrato pactuado, ficou 

estipulado que o preço do imóvel seria R$ R$ 297.890,75 (duzentos e 

noventa e sete mil oitocentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), 

sendo as condições de pagamento divididas em Parte ‘A’ correspondente 

a 62.890,75 (sessenta e dois mil, oitocentos e noventa reais e setenta e 

cinco centavos) e a Parte ‘B’ no valor de 235.000,00 (duzentos e trinta e 

cinco mil reais), ambas atualizadas monetariamente. O pagamento da Parte 

‘A’ seria de forma parcelada e a Parte ‘B’ através de financiamento, 

conforme item 4 do preâmbulo contratual (fl. 45/v), devidamente atualizado 

sendo que seria pago da seguinte maneira: PARTE A: 62.890,75 (sessenta 

e dois mil, oitocentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), 

condições de pagamento: 1. Sinal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a 

data de 19.09.2016; 2. Duas parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para 

as datas de 20.10.2016 e 20.11.2016; 3. 35 (trinta e cinco) parcelas de R$ 

1.365,45 (um mil trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco 

centavos), com a 1ª parcela com vencimento em 20.11.2016 e as demais 

nos meses subsequentes; 4. R$ 100,00 (cem reais) com vencimento em 

20.09.2019; PARTE B: 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), 

ambas atualizadas monetariamente, com vencimento em 20.12.2016, pago 

através de financiamento obtido junto ao Agente Financeiro, com recursos 

do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (“SBPE”) ou do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (“FGTS”). Verifica-se que houve clareza 

nas informações quanto a forma de pagamento, concluindo-se que houve 

uma frustração do negócio pela incapacidade financeira dos autores. 

Desta forma, os autores pretende a rescisão contratual com a devolução 

do que pagaram, limitando a requerida a reter 10% das quantias já pagas, 

excluindo a cobrança da comissão de corretagem e a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Observa-se da 

Cláusula 6ª, item 6.5 (Id 9106798) do contrato em questão que em caso de 

rescisão contratual deverá ser descontado pela ré o equivalente a 25% 

(vinte e cinco por cento), referente aos custos administrativos, além de 

despesas com a venda, bem como perdas e danos: “6.5. – No caso de 

rescisão motivada por inadimplência, ou por solicitação do COMPRADOR, 

ainda que adimplente, será apurada a quantia pago pelo COMPRADOR, 

devidamente atualizada pelo índice previsto neste contrato, e delas será 

descontado o percentual equivalente a 25% (vinte e cinco por cento), 

referente aos custos administrativos, além de despesas com a venda, 

comprovadamente suportadas pela VENDEDORA, bem como perdas e 

danos decorrentes da rescisão motivada exclusivamente pelo 

COMPRADOR (não se consideram nos descontos eventuais encargos 

decorrentes da inadimplência).” 6.5.1. Eventuais impostos ou contribuições 

incidentes sobre este negocio imobiliário e que venham a ser criados no 

curso deste contrato, serão igualmente descontados da quantia apurada a 

ser devolvida ao COMPRADOR; 6.5.2. Acordam as partes que do saldo 

apurado nos moldes desta cláusula, será devolvida ao COMPRADOR, em 
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60 (sessenta) dias contados da formal solicitação de COMPRADOR, desde 

que já rescindido o contrato, corrigido monetariamente na forma prevista 

neste instrumento.” O Superior Tribunal de Justiça assegura que em caso 

de rescisão do contrato de compra e venda por culpa exclusiva do 

comprador, a construtora ou incorporadora poderá reter apenas parte do 

valor pago para ressarcir as despesas administrativas de 10% (dez por 

cento) a 25% (vinte por cento) do valor efetivamente pago, para que não 

ocorra enriquecimento sem causa, considerando que a construtora 

poderá vender novamente o imóvel em questão. Vejamos: “AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE ESSE 

MESMO BEM. INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES. RESCISÃO DO 

NEGÓCIO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. NECESSIDADE DE 

ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INAPLICABILIDADE 

DA LEI N. 9.514/1997. AGRAVO IMPROVIDO. [...]. A jurisprudência desta 

Corte, em casos análogos, de resolução do compromisso de compra e 

venda por culpa do promitente comprador, entende ser lícito ao vendedor 

reter entre 10% e 25% dos valores pagos. 4. Agravo interno a que se 

nega provimento.” (AgInt no REsp 1361921/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio 

Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016). 

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

DE IMÓVEL - DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE COMPRADOR - 

RAZOABILIDADE DA RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES PAGOS - NÃO 

RETENÇÃO DE ARRAS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - MODIFICAÇÃO - 

DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO. 1. É razoável e proporcional a retenção 

pela promitente vendedora de 15% dos valores pagos pelo consumidor 

que manifesta arrependimento e requer a rescisão contratual. 2. O valor 

pago como sinal integra o valor total do imóvel e a sua retenção, além do 

percentual de 15% sobre os valores pagos, implica em bis in idem. 3. 

Havendo sucumbência recíproca, porém desproporcional, os ônus da 

sucumbência devem ser distribuídos, nos termos do artigo 21 do CPC/73. 

4. Deu-se parcial provimento ao apelo.” (TJDF - Acórdão n.986671, 

20140111875787APC, Relator: Sérgio Rocha 4ª Turma Cível, Data de 

Julgamento: 16/11/2016, Publicado no DJE: 16/12/2016. Pág.: 834/859) 

Assim verifica-se pelo item 6.5 que a requerida poderá reter o percentual 

de 25% (vinte e cinco por cento), referente aos custos administrativos, 

além de despesas com a venda, bem como perdas e dano, havendo 

abusividade na retenção dos valores na forma que foi pactuada, vez que 

a retenção dos custos administrativos, além das despesas com venda 

mais perdas e danos contraria a decisão do STJ que limitou os descontos 

sobre o valor efetivamente pago pelo adquirente. Assim a retenção de 

parte do valor pago já configura uma forma de recompensar as perdas e 

danos pela rescisão, vez que a construtora poderá revender o imóvel e, a 

um só tempo, auferir vantagem com os valores retidos, além da própria 

valorização. Portanto deverá haver retenção pelas rés de 10% dos 

valores efetivamente pagos, devidamente atualizados, vez que poderá a 

mesma novamente colocar o imóvel à venda pelo valor da época, 

valorizado, por certo, não sofrendo qualquer tipo de prejuízo pela não 

concretização do contrato firmado com os autores, conforme o 

entendimento da corte superior. No mais, não há abusividade quanto a 

eventuais impostos, tributos e contribuições incidentes sobre o negócio, 

desde que comprovados os valores efetivamente dispendidos pela 

construtora antes da rescisão contratual. Quanto ao prazo para a 

devolução dos valores pagos, não prevalece a item 6.5.2 que dispõe que 

a restituição se dará em 60 (sessenta) dias, vez que a restituição deve 

ocorrer de forma imediata, nos termos da Súmula nº. 543 do STJ, vejamos: 

“Súmula nº 543 do STJ - Na hipótese de resolução de contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa 

do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas 

pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do 

promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o 

comprador quem deu causa ao desfazimento”. (Negritei). Observa-se que 

os autores pretendem que a requerida não desconte a comissão de 

corretagem, sob alegação de ilegalidade do pagamento. Pois bem, em 

recente decisão do STJ, no voto proferido no Resp. 1599511, firmou-se o 

entendimento da validade da cobrança da comissão de corretagem dos 

consumidores que está condicionada à prestação de informação clara e 

transparente a seu respeito, verifica-se do contrato de promessa de 

compra e venda na cláusula 14.1, que são de responsabilidade da 

vendedora a comissão de corretagem, sendo, portanto, indevida a 

retenção do valor pago ao corretor, ou seja não cabem aos autores arcar 

com o ônus de tal encargo. Considerando os documentos acostados aos 

autos e as argumentações trazidas pelas partes, não merece prosperar o 

pedido de indenização por danos morais tendo em vista que não houve a 

comprovação de que a requerida tenha praticado ato ilícito capaz de gerar 

responsabilidade civil aos autores, o que observa-se é que tendo 

comprado o imóvel os requerentes não pagaram as parcelas, desistindo 

do negocio realizado. O princípio da reparação civil é quando existe 

violação da honra e imagem da pessoa esta amparada pela Lei Civil 

Brasileira. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais, foi comprovado 

nos autos, para justificar a reparação civil, portanto, não estão patente os 

requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano para 

configurar a reparação civil. Diante do exposto, e por tudo que dos autos 

constam, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial 

apenas para: 1) Declarar rescindo o contrato particular de promessa de 

compra e venda de Id 9106798 e 9106802; 2) Que a requerida proceda a 

devolução dos valores pagos devendo reter a título de multa contratual a 

quantia de 10% (dez por centos) do valor efetivamente pago, devidamente 

atualizado, a quantia a ser devolvida deverá ser acrescida de correção 

monetária (INPC) desde a data do desembolso e juros de mora de 1% a.m. 

a partir da citação. Considerando que os autores decaíram de parte mínima 

do pedido, condeno a requerida ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, em favor da parte autora, arbitro 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no 

que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil. Preclusa a 

via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 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: 1026715-63.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CLAUDIO MOREIRA MEIRELES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. CLAUDIO MOREIRA MEIRELES, 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 05/07/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito alega a 

ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, os valores da indenização, bem como quanto aos juros, 

correção monetária 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, em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima 

em 05/07/2017. 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 
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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 05/07/2017. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que CLAUDIO MOREIRA MEIRELES, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito de 

média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 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 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

18 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. FRANCISCO ALVES DE BRITO, 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 29/04/2017, 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 requerimento 

administrativo, bem como pela sua não comprovação e recusa. No mérito 

alega a ausência de nexo causal, a ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, a inaplicabilidade da inversão com base 

no CDC aos beneficiários do Seguro DPVAT, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, 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 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 29/04/2017. 

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 do 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 29/04/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que FRANCISCO ALVES DE BRITO, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta da mão esquerda de média intensidade 

avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta da 

mão esquerda, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 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 
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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 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, 18 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018961-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIM JOSE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018961-70.2017.8.11.0041. AUTOR: 

VALDIM JOSE DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. VALDIM JOSE DE SOUZA, 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 

16/02/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento no valor 

indenizável proporcional à lesão permanente resultante ao autor, 

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, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, bem como a falta de interesse de agir, devido à satisfação da 

indenização em esfera administrativa. No mérito argumenta pela 

improcedência do pedido de complementação da indenização, a quitação, 

a insubsistência do pedido devido à pretensão do autor já ter sido 

satisfeita, discorre sobre o valor da indenização, pagamento proporcional, 

litigância de má fé devido à omissão de pagamento administrativo prévio, 

necessidade de prova pericial, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. 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 indenizável proporcional à lesão permanente 

resultante ao autor, em razão de acidente de trânsito em que afirma ter 

sido vítima em 16/02/2017. 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 polo 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, devido à satisfação da 

indenização em esfera administrativa, esta alegação não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que o recebimento em questão 

não gera quitação do valor do seguro, pelo que rejeito a preliminar arguida. 

Nesse sentido: “E M E N T A-APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DPVAT - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

PARTE DO SEGURO - COBRANÇA DA DIFERENÇA - POSSIBILIDADE - 

INVALIDEZ PERMANENTE - COMPROVADA - INCAPACIDADE FUNCIONAL 

PARCIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - A 

PARTIR DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Comprovadas a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional, 

afasta-se a preliminar de falta de interesse de agir. Tendo recebido 

apenas parte da cobertura do seguro obrigatório de DPVAT, o beneficiário 

tem interesse processual na reclamação da diferença. Comprovado o 

acidente de trânsito e a invalidez permanente ocasionada por esse 

sinistro, resta garantido o direito de a vítima receber indenização do 

seguro obrigatório de DPVAT. Nos termos da Súmula nº 474 do STJ, a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. O 

termo inicial para a correção monetária nos casos de indenização por 

danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre 

(DPVAT)é a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, do evento danoso.” 

(TJ-MS - APL: 00127284820098120002 MS 0012728-48.2009.8.12.0002, 

Relator: Des. Josué de Oliveira, Data de Julgamento: 16/04/2013, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2013) No mérito, verifica-se que o 

boletim de atendimento juntado aos autos comprova que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 16/02/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que VALDIM JOSÉ DE SOUZA apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior esquerdo 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 
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suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Todavia, a parte 

autora recebeu pagamento administrativo no valor de R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais), como consta ID 9724804 – Pág. 32, 

logo a parte recebeu todo o valor indenizatório a que faz jus. Posto isso, 

com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT provida por Valdim Jose de Souza em desfavor de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizados da causa, com 

fundamento no artigo 85 §§ 2° e 6º, do Código de Processo Civil. Todavia, 

considerando que ela é beneficiária da justiça gratuita, ficará suspenso o 

pagamento da sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a 

obrigação (artigo 12, da Lei 1.060/50). Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

18 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007209-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA GOMES DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)
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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: 1007209-67.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOANA GOMES DE CASTRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT), promovida por JOANA GOMES DE CASTRO em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, onde 

houve pedido de desistência da ação formulado pela parte autora (ID 

14038133). Assim, 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. Condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com 

fundamento no artigo 85, § 2º e artigo 90 do Novo Código de Processo 

Civil. Todavia, considerando que ela é beneficiária da justiça gratuita o 

pagamento ficará suspenso. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

estes autos, após as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de julho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025096-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR PAIVA 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025096-98.2017.8.11.0041. AUTOR: 

VALDEMAR PAIVA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. VALDEMAR PAIVA DOS SANTOS, 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 30/05/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, bem como a falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo. No mérito alega a falta de nexo causal 

entre a invalidez e o acidente automobilístico noticiado, ausência de 

provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre 

o princípio da eventualidade, 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 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 30/05/2017. 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, 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 
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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 30/05/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

VALDEMAR PAIVA DOS SANTOS, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do tornozelo 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 tornozelo 

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 do 

membro/segmento afetado, 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, 18 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

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

 

Visto. No tocante a petição da autora de Id. 14294725, verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos, vez que o cerne da questão foi 

justamente à falta de tempo hábil para a autora e seus derivados se 

adequarem a interrupção do serviço outrora informado pela ré, ou seja, 

apenas para que o mesmo não fosse suspenso abruptamente, e não para 

obrigar a requerida a dar continuidade a prestação do qual afirma não 

possuir mais condições para tanto (perigo inverso). A autora tem ciência 

da interrupção definitiva de transporte, e lhe foi concedido um prazo de 

três meses, do qual sequer recorreu, para buscar alternativas, sendo que 

o fornecimento, volumes e prazo fixado por este juízo foram devidamente 

pactuados entre as partes, fazendo lei entre elas (contrato colacionado no 

processo), assim não há como, nesse momento de cognição sumária, 

continuar a obrigar a ré a sustentar essa atividade. Nesse contexto, 

INDEFIRO o novo pedido de tutela de urgência formulado pela autora, 

consequentemente mantenho na integra as decisões de Ids. 12647885 e 

12737099. No mais, visando ao saneamento e organização do processo, 

em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), 

intimem-se as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021236-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALNICE MONICA PEREIRA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021236-89.2017.8.11.0041. AUTOR: 

VALNICE MONICA PEREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. VALNICE MONICA PEREIRA DA 

SILVA, 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 16/02/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório no valor indenizável proporcional à 

lesão permanente resultante a autora, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a falta de interesse processual pela 

ausência de requerimento administrativo, bem como pela sua não 

comprovação e recusa. No mérito alega a ausência de nexo causal devido 

à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, 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 obrigatório – DPVAT, no valor indenizável 

proporcional à lesão permanente resultante a autora, em razão de 

acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 16/02/2017. 

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 do 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 atendimento juntado 

aos autos comprova que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 

16/02/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que VALNICE 

MONICA PEREIRA DA SILVA, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura crânio facial de residual intensidade avaliada em 

10%; do joelho direito de média intensidade avaliada em 50%permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% de 100%; e 50% de invalidez permanente parcial 

incompleta do joelho direito, devendo ser calculada sobre o percentual 

para o membro lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo: a) 100% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), contudo a autora faz jus a 10% desse valor, ou seja, 

R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). b) 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou 

seja, R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 
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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$ 3.037,50 (três mil trinta 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, 

18 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022821-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAVIO HENRIQUE DOS SANTOS TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSICA REGINA VIDOTTI MACHADO OAB - MT24539/O (ADVOGADO)

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela 

de Urgência ajuizada por Sávio Henrique dos Santos Torres em desfavor 

de IUNI UNIC Educacional Ltda., aduzindo que é estudante do curso de 

medicina, sendo beneficiário do FIES, com cobertura de 100% desde 2015 

e como de costume, realiza os aditamentos semestralmente. Narra que, 

apesar do custeio de 100% pelo Governo Federal, a ré unilateralmente 

reduziu o percentual financiado para 76,08% e efetua uma cobrança de 

R$ 18.832,98 (sem correção), e diante da impossibilidade de pagamento, 

corre o risco de perder o crédito estudantil. Assim, requer a concessão da 

tutela de urgência para determinar a ré a promover a suspensão de 

qualquer cobrança, além daquelas já suportadas pelo Fies (100%); se 

abster de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito; não 

criar óbice ao autor de realizar a rematrícula e aditamentos, bem como de 

utilizar o portal do acadêmico e demais serviços disponíveis, sob pena de 

multa diária. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, 

observa-se a existência de contrato firmado entre a requerente e o FNDE 

em 2015 para abertura de crédito para financiamento educacional (FIES), 

com cobertura de 100% do curso de graduação (ID 14379327), e desde 

então os aditamentos vêm sendo efetuados pela parte autora, mesmo 

assim a ré efetua cobrança de valor, discriminado como “Serviços 

Educacionais Fies” (ID 114379332), demonstrando a probabilidade do 

direito pleiteado. Por outro lado, é notório o perigo de dano, vez que o 

autor poderá ser impedido de prosseguir com o curso, e ainda sofrer as 

consequências da suposta inadimplência. Para maior clareza, recorro, 

mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O 

fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o 

elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de 

deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em 

decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição 

mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao 

direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a 

necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio 

provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] 

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o 

provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de o autor perder 

a demanda, não causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida 

não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante 

do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, 

DEFIRO a medida pleiteada, para determinar a Ré a promover a suspensão 

de qualquer cobrança, além daquelas já suportadas pelo Fies (100%); se 

abster de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito; não 

criar óbice ao autor de realizar a rematrícula e aditamentos, bem como de 

utilizar o portal do acadêmico e demais serviços disponíveis, sob pena de 

multa no valor de R$ 1.500,00, por dia de descumprimento injustificado. 

Fixo o patamar da penalidade em R$ 60.000,00. E quanto ao pedido de 

inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;” E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação ao requerido, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 02/10/2018, às 09h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 
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verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de julho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1]Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022467-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELEON DE MORAES SANTOS OAB - MT22028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Carlos Eduardo Mendes de Oliveira em desfavor de Energisa Mato 

Grosso S.A, afirmando que é usuário dos serviços prestados pela ré e 

que foi surpreendido com cobrança emitida pela mesma, no valor de R$ 

19.317,12, referente a suposto consumo recuperado, do qual discorda. 

Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a ré a se 

abster de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel e de 

incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, acerca do 

débito discutido, sob pena de multa. Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Na hipótese percebe-se 

a probabilidade do direito, pois se verifica pelo documento de ID 14177198 

que a ré emitiu fatura com vencimento em 03/05/2018, no valor de R$ 

19.317,79, situação que obriga o autor a tal pagamento, entretanto, ele 

ajuizou a presente demanda para discutir a legalidade da dívida. Por outro 

lado, é notória a urgência do pedido, pois se não efetuado o pagamento, o 

autor poderá sofrer com o corte no fornecimento de energia elétrica, o que 

acarreta excessivos prejuízos, já que ela é essencial à manutenção da 

residência do autor. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado nos 

autos. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista 

acima mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Em se tratando de faturamento de 

diferença de consumo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou 

a posição de que não pode haver a suspensão do fornecimento de 

energia: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ARTIGOS 3º DA LEI 9.427/96 E 29 E 30 DA LEI 

8.987/95. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM RAZÃO DA 

FALTA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM 

RAZÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

SÚMULA 83/STJ. 1. Em relação aos artigos 3º da Lei 9.427/96 e 29 e 30 da 

Lei 8.987/95, indicados como violados pelo recorrente para impugnar a 

alteração dos critérios de arbitramento do consumo de energia elétrica em 

período irregular e o afastamento do custo administrativo, ressente-se o 

recurso especial do devido prequestionamento, já que sobre tais normas 

não houve emissão de juízo pelo acórdão recorrido, apesar da oposição 

dos embargos declaratórios. Aplicação do disposto na Súmula n. 211 do 

STJ. 2. No que se refere ao pleito de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em 

consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no 

sentido de que não é legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica 

quando a inadimplência do consumidor decorrer de débitos consolidados 

pelo tempo oriundos de recuperação de consumo por suposta fraude no 

medidor. Incide, portanto, a súmula 83 do STJ. (...) 3. Agravo regimental 

não provido”. (AgRg no REsp 1090264/RS, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 04/11/2010). 

“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. RESOLUÇÃO. ANÁLISE. NÃO-CABIMENTO. ADULTERAÇÃO 

NO MEDIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO. VALORES DISCUTIDOS EM JUÍZO. 

CORTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Compete exclusivamente às instâncias 

ordinárias a análise de dispositivos contidos em Resolução, porquanto, em 

recurso especial cabível é a apreciação de artigos de lei federal, nos 

termos da Constituição. 2. É inviável a apreciação, em sede de Recurso 

Especial, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, 

porquanto indispensável o requisito do prequestionamento. 3. Revelam-se 

deficientes as razões do recurso especial quando a recorrente não 

aponta, de forma inequívoca, os motivos pelos quais considera violados 

os dispositivos de lei federal. Súmula nº 284/STF. 4. A suspensão do 

fornecimento de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta 

regular, relativa ao mês do consumo, de modo que inviável o corte do 

abastecimento em razão de débitos antigos, em relação aos quais a 

companhia deve utilizar-se dos meios ordinários de cobrança. 

Precedentes da Corte, q.v., verbi gratia, REsp 706.043/RS . 5. Recurso 

especial parcialmente conhecido, e nesta extensão, não provido”. (REsp 

992.800/RS, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/05/2008, DJe 29/05/2008). Seguindo o entendimento jurisprudencial do 

STJ, o egrégio TJMT tem assim decidido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DESPROPORCIONAL À 

MÉDIA DE CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE - PRESENÇA 

DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - RECURSO 

DESPROVIDO. 1 - A concessionária de energia elétrica não pode 

interromper o fornecimento por dívida relativa a consumo controvertido, 

objeto de discussão judicial. 2 - Na hipótese, o Agravado conseguiu 

demonstrar de forma inequívoca que o valor cobrado na fatura referente 

ao mês de outubro de 2011, encontra-se muito acima da média dos 

valores descritos nas faturas dos últimos 10 (dez) meses. O periculum in 

mora é inconteste porque o fornecimento de energia elétrica é serviço de 

natureza essencial e contínuo. (AI, 3446/2012, DESA.CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/01/2013, 

Data da publicação no DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que o 

deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que 

inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), 

aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera 

o autor do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da 

liminar à luz de novos elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para 

determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica no imóvel, bem como de inserir o nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, acerca do débito aqui discutido, até julgamento final 

da lide, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de 

descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

5.000,00. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 
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econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 24/09/2018, às 10h30min horas para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de julho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020114-41.2017.8.11.0041. AUTOR: 

EVERTON FERNANDES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. EVERTON FERNANDES DA SILVA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 06/05/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, pendência documental do requerimento administrativo, bem como 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo devido comprovante de residência apresentado estar 

em nome de terceiro. No mérito alega a insuficiência probatória do registro 

de ocorrência, inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os 

valores da indenização, a forma de pagamento, necessidade de prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 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 06/05/2017. 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 devolução devido à pendência documental do 

requerimento administrativo, esta não prospera, vez que ID 8324868 – 

Pág. 3 consta o protocolo do requerimento na via administrativa, bem como 

a negativa da ré devido a suposta falta de documentação, o que é 

suficiente para pleitear a indenização em juízo, pelo que rejeito a preliminar 

arguida. Quanto à ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo devido o comprovante de 

residência apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 320 

do Código de Processo Civil estabelecem os 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, 
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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) No mérito, a ré alega a insuficiência probatória do 

registro de ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 06/05/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que EVERTON FERNANDES DA 

SILVA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do punho 

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 punho 

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 do 

membro/segmento afetado, 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, 18 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: 1021494-02.2017.8.11.0041. AUTOR: LUIS 

EDUARDO MOREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LUIS EDUARDO MOREIRA DA SILVA, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 07/04/2017, 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 
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passivo, impugnação ao pedido de concessão da justiça gratuita, a falta 

de interesse processual pela ausência de prévio requerimento 

administrativo, bem como pela sua não comprovação e recusa. No mérito 

alega a ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, bem 

como quanto aos juros, correção monetária, honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 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 

07/04/2017. Inicialmente, a parte ré impugnou o pedido de concessão da 

justiça gratuita formulado pela parte autora, argumentando que o autor 

possui condições de arcar com as despesas processuais, requerendo a 

revogação do benefício da assistência judiciária gratuita. Pois bem, o 

artigo 4º da Lei n.º 1.060/50 dispõe que “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”. 

Desse modo, incumbe à parte impugnante demonstrar, através de prova 

concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade judiciária tem 

perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, conforme 

disposto no art. 7º da Lei nº 1060/50, confira-se: “Art. 7º - A parte 

contrária poderá, em qualquer fase da lide, requerer a revogação dos 

benefícios de assistência, desde que prove a inexistência ou o 

desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão”. Assim, 

além da impugnante não ter promovido qualquer prova nesse sentido e 

considerando o valor da causa e o comprovante de renda mensal juntado 

pelo autor, conclui-se que deve ser mantido o benefício. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE POR BENFEITORIA - EXTINÇÃO 

SEM EXAME DO MÉRITO - ARTIGO 267, I E VI DO CPC - AUTOR 

BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - REQUERIDA QUE POSTULA A 

REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM FAVOR DO AUTOR 

APELADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM QUE O AUTOR 

TEM CONDIÇÃO DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS SEM 

PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO - PRESUNÇÃO LEGAL DE PROBREZA 

E NECESSIDADE AO BENEFÍCIO NÃO AFASTADAS - MANUTENÇÃO DO 

BENEFÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DA REGRA DO 

ART. 20, §4º DO CPC NA FIXAÇÃO - MAJORAÇÃO DA VERBA 

POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se não há 

elemento capaz de demonstrar a necessária revogação do benefício da 

assistência judiciária concedida em favor do autor apelado, esta merece 

ser mantida. [...]”. (TJMT, Ap. 144181/2013, Des. Guiomar Teodoro Borges, 

Sexta Câmara Cível, Data do Julgamento 12/03/2014, Data da publicação 

no DJE 17/03/2014). Negritei. Com essas considerações, rejeito a 

impugnação à concessão da Assistência Judiciária Gratuita. 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 07/04/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que LUIS EDUARDO MOREIRA DA SILVA, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do punho direito de intensa 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 

punho direito, 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 
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cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 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 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, 18 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037107-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA GONCALVES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037107-62.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: DAYANA GONCALVES MACHADO REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT promovida 

por DAYANA GONÇALVES MACHADO em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 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, 19 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009854-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO MARCULINO (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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009854-65.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JULIO MARCULINO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT promovida por JULIO MARCULINO 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. 
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Cumpra-se. Cuiabá – MT, 19 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032100-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI DIAS QUEIROZ DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032100-89.2017.8.11.0041. AUTOR: 

EDINEI DIAS QUEIROZ DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. EDINEI DIAS QUEIROZ DE SOUZA, 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 10/04/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta do interesse de agir pela ausência 

de prévio pedido administrativo, pendência documental, bem como 

ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação. No mérito 

alega ausência do boletim de ocorrência, ausência de comprovação do 

nexo causal entre o acidente e a lesão devido à ausência de ficha do 

primeiro atendimento, inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os 

valores da indenização e pagamento proporcional a lesão, a 

constitucionalidade das alterações na lei do seguro DPVAT, 

inaplicabilidade da inversão com base no CDC aos beneficiários do Seguro 

DPVAT, necessidade de prova 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 presente 

ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório 

– DPVAT, em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima 

em 10/04/2017. 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 a pendência documental, 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) 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. 

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) Dessa forma, 

verifica-se que o boletim de atendimento juntado aos autos comprova que 

o autor foi vítima de acidente de trânsito em 10/04/2017. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que EDINEI DIAS QUEIROZ DE SOUZA apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do segmento da coluna vertebral 

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 
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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 segmento da 

coluna vertebral, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 25% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, 

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta 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. 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$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta 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, 19 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: 1014438-15.2017.8.11.0041. AUTOR: 

THIAGO DOS SANTOS MARTINS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. THIAGO DOS SANTOS MARTINS, 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 13/03/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor indenizável proporcional à lesão permanente 

resultante ao autor, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse de agir pela 

necessidade de prévio pedido administrativo, bem como o princípio da 

causalidade e a sucumbência autoral. No mérito impugna os documentos 

juntados, alega a insuficiência probatória do registro de ocorrência, 

ausência de comprovação do nexo causal, inexistência de prova da 

invalidez, discorre sobre os valores da indenização, a forma de 

pagamento, inaplicabilidade da inversão com base no CDC aos 

beneficiários do Seguro DPVAT, necessidade de prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte autora ajuizou a 

presente ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro 

obrigatório – DPVAT, no valor indenizável proporcional à lesão permanente 

resultante ao autor, em razão de acidente de trânsito em que afirma ter 

sido vítima em 13/03/2017. 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 devido à necessidade 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030530/7/2018 Página 247 de 614



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. No mérito, verifica-se 

que a ré impugna os documentos juntados, alegando que as assinaturas 

constantes nos documentos são evidentemente diferentes. Entretanto, 

esta argumentação não prospera, tendo em vista que em análise aos 

documentos, nota-se que a diferença presente nas assinaturas é 

pequena, referente apenas a grafia utilizada no momento, levando-se em 

conta, inclusive, a data da confecção de cada documento. A parte ré 

alega, ainda, a insuficiência probatória do registro de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado pela autoridade policial, 

por isso não seria possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. 

Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento 

hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam 

que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 13/03/2017. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que THIAGO DOS SANTOS MARTINS 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito de 

residual 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 direito, 

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 

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$ 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, 19 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032097-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SOUZA DE JESUS (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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032097-37.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ROGERIO SOUZA DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ROGERIO SOUZA DE JESUS, 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 06/08/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, 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 

obrigatório – DPVAT, em razão de acidente de trânsito em que afirma ter 

sido vítima em 06/08/2017. 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 06/08/2017. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que ROGERIO SOUZA DE JESUS, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta da estrutura pélvica de leve 

intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

pélvica, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, 

ou seja, 25% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030530/7/2018 Página 249 de 614



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$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

19 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022338-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE ALMEIDA MESQUITA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022338-49.2017.8.11.0041. AUTOR: 

RAFAEL DE ALMEIDA MESQUITA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. RAFAEL DE ALMEIDA MESQUITA, 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 20/08/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental, falta de 

interesse de agir pela necessidade de prévio pedido administrativo, 

princípio da causalidade e a sucumbência autoral, bem como ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo devido comprovante de residência apresentado estar em nome 

de terceiro. No mérito alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores 

da indenização, a forma de pagamento, necessidade de prova pericial, 

bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte 

autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação da ré ao 

pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, em razão de acidente de 

trânsito em que afirma ter sido vítima em 20/08/2016. 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 devido à necessidade de prévio pedido administrativo, 

bem como a pendência documental do pedido, estas alegações não 

prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “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 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo por comprovante de residência apresentado 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. 
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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) No mérito, verifica-se que a ré alega a insuficiência 

probatória do registro de ocorrência, argumentando que o fato não fora 

presenciado pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar 

que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim 

de ocorrência não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do 

acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais 

documentos dos autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, 

prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado”. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 20/08/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

RAFAEL DE ALMEIDA MESQUITA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior esquerdo 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 

inferior esquerdo, 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 o autor 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, 19 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017864-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES WESLEY MARTINS 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017864-35.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MOISES WESLEY MARTINS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. MOISES WESLEY MARTINS DA 

SILVA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 28/10/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor indenizável proporcional à 

lesão permanente resultante ao autor, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 
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condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse processual pela 

ausência de prévio pedido administrativo, principio da causalidade e a 

sucumbência autoral, pendência documental do requerimento 

administrativo, bem como a ausência de documentos essenciais a 

regulação do sinistro, vez que os documentos juntados aos autos estão 

ilegíveis. No mérito alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, inexistência de prova da invalidez, falta de comprovação do 

nexo causal, discorre sobre os valores da indenização, pagamento 

proporcional à lesão, manifesta acerca do laudo pericial, inaplicabilidade 

do Código de Defesa do Consumidor, constitucionalidade das alterações 

na lei do seguro DPVAT, 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 obrigatório – DPVAT, no valor indenizável 

proporcional à lesão permanente resultante ao autor, em razão de 

acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 28/10/2016. 

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 do prévio pedido administrativo, 

bem como pendência documental do requerimento administrativo, estas 

não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se 

houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas Nesse sentido: “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) (negritei) Muito embora a parte ré tenha arguido como 

preliminar o princípio da causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se 

que a questão não se amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. A parte ré alega, ainda, a ausência de 

documentos essenciais a regulação do sinistro, argumentando que os 

documentos pessoais do autor juntados aos autos estão ilegíveis. 

Entretanto, esta argumentação não prospera, tendo em vista que em 

análise aos documentos, nota-se que é possível fazer a leitura desses 

normalmente, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida. No mérito, 

verifica-se que a ré alega insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 28/10/2016. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que MOISES WESLEY MARTINS 

DA SILVA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior 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 membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 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 
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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, 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$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

19 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 370645 Nr: 7486-18.2009.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PADIM SILVEIRA JUNIOR, IZER DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT

 Código 370645

Considerando que a ordem de bloqueio ao Sistema Bancenjud (fls. 

329/330) foi infrutífera para a satisfação da obrigação, defiro o pedido de 

fls. 370/371 proceda-se a pesquisa no Sistema RENAJUD acerca de 

veículo em nome do executado.

 Se frutífera, intime-se o Exequente para informar o seu interesse na 

relação encontrada, no prazo de cinco dias.

Defiro, ainda, a pesquisa junto ao Sistema INFOJUD proceda-se a consulta 

de bens em nome do devedor, cuja informação será arquivada em pasta 

própria.

Com as informações, intime-se a parte exequente para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1118357 Nr: 18051-94.2016.811.0041

 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: MARLI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RIPOLI BIANCHI - 

OAB:12.856 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Considerando que a autora pretende questionar o atraso na conclusão da 

obra do empreendimento Residencial Altos do Cerrado, e não apresentou 

o contrato de compra e venda com as cláusulas gerais pactuado com a 

requerida, essencial para o julgamento do feito, converto o julgamento em 

diligência e determino seja a autora intimada para apresentar o contrato, 

no prazo de cinco dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 860981 Nr: 2494-38.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA ZILLO MARTINI - 

OAB:172402/SP, ELISABETE RUTE RIETH - OAB:10301/MT, XAVIER 

TORRES VOUGA - OAB:154.356/SP

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1132690 Nr: 24153-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA, SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ROSCOE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - 

OAB:7167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jakson F. C. Coutinho - 

OAB:OAB/MT9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT, THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:MT/5928

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Despejo Por 

Denúncia Vazia com Pedido de Tutela de Urgência promovida por Simarelli 

Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda em desfavor de Comércio de 

Combustíveis Roscoe Ltda, para confirmar a decisão de fls. 79/78. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

atualizada, com fundamento no artigo 85, § 2º do Novo Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos após as 

baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

26 de julho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1107538 Nr: 13652-22.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN RIBEIRO PÁDUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:18330/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, MARIA JOSÉ LEÃO - OAB:5031/MT

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial 

para:1)Condenar a construtora requerida a indenizar o autor pelos 

prejuízos de ordem moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, 

STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.2)Condenar a 

construtora requerida a indenizar o autor pelos prejuízos de ordem 

material, com as despesas do aluguel de outro imóvel, incidindo correção 

monetária pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da data do vencimento de cada aluguel, considerando o 

termo inicial maio de 2015 e termo final a entrega do imóvel, que deverá 

ser apurado na fase de liquidação de sentença. O valor do aluguel será o 

correspondente aos documentos de fls. 72/75. 3)Condenar a construtora 

requerida a indenizar a parte autora pelos prejuízos de ordem material, 

como ressarcimento dos valores pagos pela parte autora a título de taxa 

de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal, entre a data 

fixada no contrato para o encerramento da obra, maio de 2015, e o término 

da efetiva cobrança irregular, de forma simples, cujo valor deverá ser 

apurado na fase de liquidação de sentença, cujos valores deverão ser 

corrigidos pelo INPC/IBGE, a partir da data do vencimento do pagamento 

realizado, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação. Considerando que o autor decaiu de parte mínima do pedido 

condeno a requerida ao pagamento integral das custas processuais e 

honorários advocatícios, em favor da parte autora, arbitro em 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 

85, §2º, do Novo Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo, após arquivem-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 26 de julho de 2018.Sinii 

Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1150012 Nr: 31720-20.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ PIONA - OAB:OAB/MT 13.333

 Código 1150012

Visto.

Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO 

DECORRENTE DE MÁ FÉ CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E JUSTIÇA GRARUITA, 

promovida por LUIS MARIO TEIXEIRA, em desfavor de TELEFONICA VIVO 

SA, em que as partes noticiaram às FLS. 96/96-V dos autos, após a 

sentença, que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação 

do acordo e a extinção do feito.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se a Requerida para juntar aos autos o comprovante de pagamento 

do financiamento entabulado no acordo.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de julho de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 935942 Nr: 52543-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDINELIA CANDIDA FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - 

OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1113161 Nr: 15970-75.2016.811.0041

 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: JORGE APARECIDO ALVES RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALES ALEXANDRE MIDON DE 

MELO - OAB:15111/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Converto o julgamento em diligência e determino que seja o autor intimado 

para informar se recebeu o imóvel objeto da ação e qual a data do termo 

de entrega, no prazo de cinco dias, essencial para o julgamento da ação.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1037651 Nr: 40395-06.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARI TÂNIA LEITE SUZUKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADE LTDA, 

ULTRA FLEX COLCHÕES INDÚSTRIA BRASILEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - 

OAB:15306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTO - OAB:15.104-A/MT, diogo borges naves - OAB:28817/GO, 

LUCIANO P. FREITAS GOMES - OAB:34.445/GO

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais promovida por Mari 

Tania Leite Suzuki em desfavor de Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda e 

Ultra Flex Colchões Indústria Brasileira Ltda, para condenar estas a 

restituírem à autora a quantia de R$ 998,99 (novecentos e noventa e oito 

reais e noventa e nove centavos), a ser corrigido pelo INPC da data do 

desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da 

citação.Em razão de verificar que cada litigante foi em parte vencedor e 

vencido, condeno o autor e o réu ao pagamento de 50% (cinquenta por 

cento), cada, das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 

8º c/c artigo 86 do Novo Código de Processo Civil. Todavia, considerando 

que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, o pagamento ficará 

suspenso.Publique-se. Intime-se. Cumpra-seCertificado o trânsito em 
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julgado da sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Cuiabá, 26 de julho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 342108 Nr: 12369-42.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARAVILHA IND. E COMÉRCIO DE RAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao 

retorno da carta precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1149304 Nr: 31401-52.2016.811.0041

 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: JUSARA MAGALHÃES DE JESUS, IVAN NOEL ALMEIDA 

DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON LUIZ DA SILA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GIL LOPES - 

OAB:6.771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA RITA SOARES 

CARVALHO - OAB:12.895/MT

 Com mesmo fundamento, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

Reconvenção por Elton Luiz da Sila Pereira em desfavor de Jusara 

Magalhães de Jesus e Ivan Noel Almeida de Jesus, para condenar os 

reconvindos/autores a indenizarem o reconvinte/réu no valor de R$ 

5.800,00, a título de conserto do veículo, devendo ser corrigido 

monetariamente a partir do desembolso (14/03/2014, fl. 78), acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.Condeno a parte 

reconvinda/autora ao pagamento integral das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil, entretanto, considerando que ela é beneficiária 

da justiça gratuita, ficará suspenso o pagamento da sucumbência, até que 

possa satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 

prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 12, da Lei 

1.060/50).Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 

26 de julho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1075503 Nr: 57740-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA, SELMO 

RODRIGUES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOY GROUP HOLDING AMÉRICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CESAR MELO FARIA - 

OAB:6474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 812117 Nr: 18608-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERS CONSULTORIA & ADVOCACIA S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEUTON PAGELS LIMA VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:MT 5222

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, manifestar seu 

interesse na relação encontrada, bem como, requerer o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1095015 Nr: 8398-68.2016.811.0041

 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: HELTON ROBERTO SOUZA DA SILVA, VANESSA 

ALVES QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER 

LTDA, FKB - FASHION KIDS BRASIL ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICTOR TOSHIO ONO 

CARDOSO - OAB:14.051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO DE MATOS JUNIOR - 

OAB:13.847/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Ação 

de Indenização Por Danos Morais promovida por Helton Roberto Souza da 

Silva, Vanessa Alves Quadros, Kelvin Felipe da Silva Ribeiro, Marcelly 

Renata da Costa Cardoso em desfavor de Goiabeiras Empresa de 

Shopping Center Ltda (GESC) e FBK – Fashion Kids Brasil ME, para 

condenar os requeridos ao pagamento de 50% (cinquenta por cento), 

cada um, danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada 

um dos autores, que deverá ser corrigido monetariamente, a contar da 

data da sentença (Sum. 362 do STJ), acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês, desde o evento danoso (Sum. 54 do STJ). Em razão de terem os 

autores decaído de parte mínima do pedido, condeno os requeridos ao 

pagamento de 50% (cinquenta por cento), cada um, das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, 

c/c parágrafo único do artigo 86, do Novo Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 26 de 

julho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 873470 Nr: 12184-91.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VAN GOGH, SEBASTIANA 

MARIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLIANZ SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Código 873470

Visto.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA c/c DANOS MORAIS, promovida por 

CONDOMINIO EDIFICIO VAN GOGH representada por sua sindica 

SEBASTIANA MARIA MARTINS, em desfavor de ALLIANZ SEGUROS S/A, 

em que as partes noticiaram às FLS. 217/2018 dos autos, após a 

sentença, que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação 

do acordo e a extinção do feito.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Cuiabá-MT, 26 de julho de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1096445 Nr: 9031-79.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELVIN FELIPE DA SILVA RIBEIRO, MARCELLY RENATA 

DA COSTA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER 

LTDA, FKB - FASHION KIDS BRASIL ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICTOR TOSHIO ONO 

CARDOSO - OAB:14.051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO ROSSETI 

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:63.240

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Ação 

de Indenização Por Danos Morais promovida por Helton Roberto Souza da 

Silva, Vanessa Alves Quadros, Kelvin Felipe da Silva Ribeiro, Marcelly 

Renata da Costa Cardoso em desfavor de Goiabeiras Empresa de 

Shopping Center Ltda (GESC) e FBK – Fashion Kids Brasil ME, para 

condenar os requeridos ao pagamento de 50% (cinquenta por cento), 

cada um, danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada 

um dos autores, que deverá ser corrigido monetariamente, a contar da 

data da sentença (Sum. 362 do STJ), acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês, desde o evento danoso (Sum. 54 do STJ). Em razão de terem os 

autores decaído de parte mínima do pedido, condeno os requeridos ao 

pagamento de 50% (cinquenta por cento), cada um, das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, 

c/c parágrafo único do artigo 86, do Novo Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 26 de 

julho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1069917 Nr: 55357-34.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MOURA DE ALMEIDA

 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 

SILVA LIMA - OAB:9979/OAB/MS, JOÃO RODRIGO ARCE PEREIRA - 

OAB:12.045 - MS, PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24549, CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - 

OAB:22376, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/MT, 

FABIANE GOMES PEREIRA - OAB:30845, JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, LUCIMER COELHO DE FREITAS - 

OAB:33.001 OAB/GO

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 342653 Nr: 13020-74.2008.811.0041

 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: FRANCIELI NEZI DOS SANTOS

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-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$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). O valor da condenação 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da 

data evento danoso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação válida.Condeno a ré ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 5, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 26 de julho de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1073479 Nr: 56859-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: XERYUS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE 

ARTIGOS PARA VESTUARIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDENIR AMADEU ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN MINTZ - 

OAB:136.652/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para intimação da parte exequente para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do despacho de fl. 93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 58620 Nr: 4159-22.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ A DE ALMEIDA, MARIA REGINA FURTAK, 

MARCO ANTÔNIO DE SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 Impulsiono o feito para intimação do exequente para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de cinco dias, nos termos do despacho de fl. 199.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1221579 Nr: 12014-17.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA RUY PINHEIRO IMÓVIES LTDA, 

RUY PINHEIRO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMERI MITSUE OKAZAKI 

TAKEZARA - OAB:7276-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA 

- OAB:MT 19.198, LETICIA DE SOUSA FURQUIM - OAB:7.616/MT

 Impulsiono o feito a fim de intimar a parte executada para se manifestar 

nos termos da fl. 34 "Visto. Intime-se o executado, por seu advogado, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido 

de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 408542 Nr: 462-02.2010.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALVERLEI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela legislação 

vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, da CNGC 

deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para imprensa, a 

fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a)THIAGO HENRIQUE DE SOUZA, OAB 

25141/O, acima indicado, atuante ou não neste feito, para devolver neste 

Juízo, no prazo de 3 dias, o processo epigrafado, o qual está em carga 

por prazo superior ao prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC 

deste Sodalício, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 952076 Nr: 971-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Código 952076

Visto.

 Diante do pagamento dos honorários, havendo o cumprimento e a 

satisfação da obrigação, determino o arquivamento do feito.

 Cuiabá (MT), 24 de abril de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022821-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAVIO HENRIQUE DOS SANTOS TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSICA REGINA VIDOTTI MACHADO OAB - MT24539/O (ADVOGADO)

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela 

de Urgência ajuizada por Sávio Henrique dos Santos Torres em desfavor 

de IUNI UNIC Educacional Ltda., aduzindo que é estudante do curso de 

medicina, sendo beneficiário do FIES, com cobertura de 100% desde 2015 

e como de costume, realiza os aditamentos semestralmente. Narra que, 

apesar do custeio de 100% pelo Governo Federal, a ré unilateralmente 

reduziu o percentual financiado para 76,08% e efetua uma cobrança de 

R$ 18.832,98 (sem correção), e diante da impossibilidade de pagamento, 

corre o risco de perder o crédito estudantil. Assim, requer a concessão da 

tutela de urgência para determinar a ré a promover a suspensão de 

qualquer cobrança, além daquelas já suportadas pelo Fies (100%); se 

abster de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito; não 

criar óbice ao autor de realizar a rematrícula e aditamentos, bem como de 

utilizar o portal do acadêmico e demais serviços disponíveis, sob pena de 

multa diária. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, 

observa-se a existência de contrato firmado entre a requerente e o FNDE 

em 2015 para abertura de crédito para financiamento educacional (FIES), 

com cobertura de 100% do curso de graduação (ID 14379327), e desde 

então os aditamentos vêm sendo efetuados pela parte autora, mesmo 

assim a ré efetua cobrança de valor, discriminado como “Serviços 

Educacionais Fies” (ID 114379332), demonstrando a probabilidade do 

direito pleiteado. Por outro lado, é notório o perigo de dano, vez que o 

autor poderá ser impedido de prosseguir com o curso, e ainda sofrer as 

consequências da suposta inadimplência. Para maior clareza, recorro, 

mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O 

fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o 

elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de 

deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em 

decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição 

mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao 

direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a 

necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio 

provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] 

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o 

provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de o autor perder 

a demanda, não causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida 

não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante 

do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, 

DEFIRO a medida pleiteada, para determinar a Ré a promover a suspensão 

de qualquer cobrança, além daquelas já suportadas pelo Fies (100%); se 

abster de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito; não 

criar óbice ao autor de realizar a rematrícula e aditamentos, bem como de 

utilizar o portal do acadêmico e demais serviços disponíveis, sob pena de 

multa no valor de R$ 1.500,00, por dia de descumprimento injustificado. 

Fixo o patamar da penalidade em R$ 60.000,00. E quanto ao pedido de 

inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;” E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação ao requerido, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 02/10/2018, às 09h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030530/7/2018 Página 257 de 614



da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de julho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1]Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022467-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELEON DE MORAES SANTOS OAB - MT22028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Carlos Eduardo Mendes de Oliveira em desfavor de Energisa Mato 

Grosso S.A, afirmando que é usuário dos serviços prestados pela ré e 

que foi surpreendido com cobrança emitida pela mesma, no valor de R$ 

19.317,12, referente a suposto consumo recuperado, do qual discorda. 

Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a ré a se 

abster de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel e de 

incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, acerca do 

débito discutido, sob pena de multa. Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Na hipótese percebe-se 

a probabilidade do direito, pois se verifica pelo documento de ID 14177198 

que a ré emitiu fatura com vencimento em 03/05/2018, no valor de R$ 

19.317,79, situação que obriga o autor a tal pagamento, entretanto, ele 

ajuizou a presente demanda para discutir a legalidade da dívida. Por outro 

lado, é notória a urgência do pedido, pois se não efetuado o pagamento, o 

autor poderá sofrer com o corte no fornecimento de energia elétrica, o que 

acarreta excessivos prejuízos, já que ela é essencial à manutenção da 

residência do autor. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado nos 

autos. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista 

acima mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Em se tratando de faturamento de 

diferença de consumo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou 

a posição de que não pode haver a suspensão do fornecimento de 

energia: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ARTIGOS 3º DA LEI 9.427/96 E 29 E 30 DA LEI 

8.987/95. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM RAZÃO DA 

FALTA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM 

RAZÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

SÚMULA 83/STJ. 1. Em relação aos artigos 3º da Lei 9.427/96 e 29 e 30 da 

Lei 8.987/95, indicados como violados pelo recorrente para impugnar a 

alteração dos critérios de arbitramento do consumo de energia elétrica em 

período irregular e o afastamento do custo administrativo, ressente-se o 

recurso especial do devido prequestionamento, já que sobre tais normas 

não houve emissão de juízo pelo acórdão recorrido, apesar da oposição 

dos embargos declaratórios. Aplicação do disposto na Súmula n. 211 do 

STJ. 2. No que se refere ao pleito de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em 

consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no 

sentido de que não é legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica 

quando a inadimplência do consumidor decorrer de débitos consolidados 

pelo tempo oriundos de recuperação de consumo por suposta fraude no 

medidor. Incide, portanto, a súmula 83 do STJ. (...) 3. Agravo regimental 

não provido”. (AgRg no REsp 1090264/RS, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 04/11/2010). 

“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. RESOLUÇÃO. ANÁLISE. NÃO-CABIMENTO. ADULTERAÇÃO 

NO MEDIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO. VALORES DISCUTIDOS EM JUÍZO. 

CORTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Compete exclusivamente às instâncias 

ordinárias a análise de dispositivos contidos em Resolução, porquanto, em 

recurso especial cabível é a apreciação de artigos de lei federal, nos 

termos da Constituição. 2. É inviável a apreciação, em sede de Recurso 

Especial, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, 

porquanto indispensável o requisito do prequestionamento. 3. Revelam-se 

deficientes as razões do recurso especial quando a recorrente não 

aponta, de forma inequívoca, os motivos pelos quais considera violados 

os dispositivos de lei federal. Súmula nº 284/STF. 4. A suspensão do 

fornecimento de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta 

regular, relativa ao mês do consumo, de modo que inviável o corte do 

abastecimento em razão de débitos antigos, em relação aos quais a 

companhia deve utilizar-se dos meios ordinários de cobrança. 

Precedentes da Corte, q.v., verbi gratia, REsp 706.043/RS . 5. Recurso 

especial parcialmente conhecido, e nesta extensão, não provido”. (REsp 

992.800/RS, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/05/2008, DJe 29/05/2008). Seguindo o entendimento jurisprudencial do 

STJ, o egrégio TJMT tem assim decidido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DESPROPORCIONAL À 

MÉDIA DE CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE - PRESENÇA 

DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - RECURSO 

DESPROVIDO. 1 - A concessionária de energia elétrica não pode 

interromper o fornecimento por dívida relativa a consumo controvertido, 

objeto de discussão judicial. 2 - Na hipótese, o Agravado conseguiu 

demonstrar de forma inequívoca que o valor cobrado na fatura referente 

ao mês de outubro de 2011, encontra-se muito acima da média dos 

valores descritos nas faturas dos últimos 10 (dez) meses. O periculum in 

mora é inconteste porque o fornecimento de energia elétrica é serviço de 

natureza essencial e contínuo. (AI, 3446/2012, DESA.CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/01/2013, 

Data da publicação no DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que o 

deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que 

inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), 

aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera 

o autor do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da 

liminar à luz de novos elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para 

determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica no imóvel, bem como de inserir o nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, acerca do débito aqui discutido, até julgamento final 

da lide, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de 

descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

5.000,00. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030530/7/2018 Página 258 de 614



aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 24/09/2018, às 10h30min horas para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de julho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018266-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO)

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISLENE FRANCA FORTES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018266-82.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse 

ajuizada por Construtora Degrau Ltda. em desfavor de Francislene Franca 

Fortes. Designo audiência de conciliação para o dia 21/08/2018, às 08:30 

horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. 

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (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). Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos 

as cópias dos documentos que comprovem sua renda mensal, para 

comprovar o estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos 

benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018155-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO NEVES DE MATOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018155-98.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Domani Distribuidora de 

Veículos Ltda. em desfavor de Luciano Neves de Matos. Designo 

audiência de conciliação para o dia 21/08/2018, às 09:00 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (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). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017907-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE JEZUR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT0012933A 

(ADVOGADO)

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017907-35.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais – Má Prestação de 
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Serviços – Vazamento de Gás ajuizada por Katiane Jezur desfavor de 

MRV Engenharia e Participações S/A. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Designo audiência de conciliação para o dia 21/08/2018, às 09:30 

horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. 

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (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). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018459-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. H. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUARI JOSE REGIS JUNIOR OAB - MT10435/O (ADVOGADO)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018459-97.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais ajuizada por Anna 

Luiza Hunning de Sá desfavor de Gol Linhas Aéreas. Defiro os benefícios 

da justiça gratuita. Designo audiência de conciliação para o dia 

21/08/2018, às 10:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (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). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018163-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. F. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0015373A-O 

(ADVOGADO)

ALAN KARDEC NOBRE DE ASSIS OAB - 006.881.761-43 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GELTUR EIRELI - ME (RÉU)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (RÉU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018163-75.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Maria 

Fernanda Freitas Nobre representada por Alan Kardec Nobre de Assis 

desfavor de CVC Brasil Operadora Turismo, Geltur Eireli ME e Tuiutur 

Viagens e Turismo Ltda. ME. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Designo audiência de conciliação para o dia 21/08/2018, às 10:30 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (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). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016697-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DANTAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Nogueira Nicolino OAB - MT0008941A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

 

CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO PROCEDI O CUMPRIMENTO DA 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO 

NECESSÁRIA DO ENDEREÇO COMPLETO DA PARTE DEMANDADA 

(BAIRRO), MOTIVO PELO QUAL IMPULSIONO O FEITO PARA PROCEDER A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

INFORMAR O ENDEREÇO COMPLETO DE CUMPRIMENTO DA CITAÇÃO. 

ERA O QUE ME COMPETIA.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007906-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA MACIEL TRAVASSOS (REQUERENTE)

TONIA CARLA MACIEL (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT0012815A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP0154694A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007906-25.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Determino a expedição de novo mandado de citação da requerida Gol 

Linhas Aéreas S/A, a ser cumprido no endereço indicado no ID nº 

9673203, observada as formalidades legais. Designo audiência de 

conciliação para o dia 21/08/2018, às 09:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intimem-se as partes. No 

mais, cumpra-se integralmente conforme a decisão de ID nº 6696559. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1010593-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIMO ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010593-38.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento e Rescisão 

Contratual ajuizada por Condomínio Civil do Pantanal Shopping em 

desfavor de Mimo Artigos do Vestuário Ltda. EPP com pedido de tutela 

antecipada para que a parte requerida desocupe o imediatamente o imóvel, 

caso não haja purgação da mora. Consta na inicial que as partes firmaram 

contrato de locação referente ao espaço comercial descrito como ESC nº 

2018, localizado na propriedade da parte autora, com inicio em 01/06/2015 

e término em 22/08/2020, pelo valor mensal de R$ 8.114,00 (oito mil cento 

e quatorze reais), reajustáveis. Aduz que o requerido encontra-se 

inadimplente com os alugueis, com os encargos decorrentes da locação, 

motivo pelo qual requer o despejo do mesmo. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Acolho a emenda apresentada. Para a concessão 

desocupação liminar, deve-se demonstrar cumulativamente: a falta de 

pagamento dos alugueis e encargos e que o contrato de locação não está 

garantido por umas das modalidades do artigo 37 da Lei de Locação 

(fiança, caução, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas 

de fundo de investimento), devendo prestar uma caução equivalente a 03 

meses de aluguel (art. 59, §1º). 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. 

(Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009) Art. 37. No contrato de locação, 

pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - 

caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de 

quotas de fundo de investimento. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) No 

caso em questão, ficou comprovada a locação firmada por escrito entre 

as partes, constatando-se que o contrato está garantido por fiança. Assim 

INDEFIRO o pedido para desocupação do imóvel, uma vez que não estão 

presentes os requisitos do art. 59, § 1º da Lei nº 8.425/91. Designo 

audiência de conciliação para o dia 21/08/2018, às 08:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Poderá a parte 

requerida, no mesmo prazo da contestação, requerer a purgação da mora, 

conforme art. 62, II, da Lei nº 8.245/1991, depositando judicialmente o valor 

descrito na inicial. Em caso de purgação da mora, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o montante devido, de acordo 

com o que dispõe o art. 62, II, d, da Lei nº 8.245/1991. 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), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (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). Cumprida as 

determinações acima, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011648-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 101164-58.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Dano 

Morais ajuizada por Sandra Regina da Silva Pereira em desfavor de Banco 

do Brasil S/A, com pedido de tutela de urgência, para que seja 

determinado que a requerida se abstenha de incluir o nome da autora no 

cadastro de proteção ao crédito, com relação ao cartão “Ourocard”. 

Consta na inicial que a parte autora estaria recebendo em sua residência, 

cobranças efetuadas pela parte requerida, sofrendo ameaças de bloqueio 

do cartão “ourocard”. Aduz que nada deve ao banco requerido, bem como 

que não possui qualquer cartão com “ourocard”, assim, a cobrança é 

indevida. Acrescenta que seu nome pode ser inscrito no cadastro de 

proteção ao crédito, em razão de débito contraído de forma fraudulenta, 

uma vez que a autora não realizou qualquer negócio jurídico que 

originasse a cobrança. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a 

tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 
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deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela informa a parte autora que requerida estaria efetuando 

cobranças de débitos não contraídos, razão pela qual pugna pela 

concessão da tutela de urgência, para que a requerida se abstenha de 

incluir o nome da autora no cadastro de proteção ao crédito, com relação 

ao cartão “Ourocard”. Em sede de cognição sumária, não é possível 

compelir a requerida ao atendimento dos pedidos da parte autora, haja 

vista que, nesse momento processual não restam demonstrados os 

requisitos para a concessão da tutela antecipada. Em que pese à 

documentação acostada aos autos, não restou demonstrada a 

probabilidade do direito, uma vez que não restou comprovada a ilegalidade 

dos autos da parte requerida, bem como não houve demonstração de 

qualquer cobrança ilegal. No documento de Id 6088261 consta 

correspondência encaminhada pela parte requerida, informando 

pendências cadastrais que precisam ser regularizadas, todavia, não resta 

comprovada a efetivação de qualquer cobrança em nome da parte autora 

ou a possibilidade de negativação do nome da mesma. Assim, necessária 

a oitiva da parte contrária para se averiguar a plausibilidade dos direitos. 

Desse modo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Designo audiência 

de conciliação para o dia 21/08/2018, às 09:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (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). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando 

aos autos as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou 

outro documento que comprove sua renda mensal, para comprovar o 

estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos benefícios da 

justiça gratuita. Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024507-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA NUNES GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA GONCALVES GUIMARAES DA CUNHA (RÉU)

IDE GONSALVES GUIMARAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS SOUZA DE BARROS OAB - MT3947/O-O (ADVOGADO)

MARIANA DA CUNHA PEREIRA OAB - MT0016214A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024507-09.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente ajuizada por 

Camila Nunes Guimarães em desfavor de Idê Gonçalves Guimarães e 

Adriana Gonçalves Guimarães da Cunha, posteriormente convertida em 

cumprimento de sentença por meio do aditamento apresentado pela 

autora, por meio do documento de ID nº 9697884. A requerida pleiteia a 

extinção da ação, ante a incompetência do juízo. Mantenho a decisão 

agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte requerente 

para apresentar impugnação a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

em especial no que tange a alegação de litispendência e incompetência do 

juízo. Redesigno, desde já, a audiência de conciliação para o dia 

21/08/2018, às 10:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação, 

ocasião em que as partes deverão comparecer devidamente 

acompanhadas de seus advogados. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito Ofício nº 61/2018 

Cuiabá, 04 de julho de 2018. A Sua Excelência o Senhor Desembargador 

Sebastião Barbosa Farias DD. Relator do Agravo de Instrumento nº 

1009116-40/2017 – Capital Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso Cuiabá - MT Assunto: Informações Senhor Desembargador 

Relator, Reportando-me a solicitação de Vossa Excelência, informo a V. 

Exa. que trata-se de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente ajuizada 

por Camila Nunes Guimarães em desfavor de Idê Gonçalves Guimarães e 

Adriana Gonçalves Guimarães da Cunha, posteriormente convertida em 

cumprimento de sentença. Cumpre-me informar que em sede de juízo de 

retratação a decisão atacada foi mantida por seus próprios fundamentos. 

Igualmente esclareço que foi cumprido o art. 1018, caput e § 2º do Código 

de Processo Civil. Era o que me cumpria informar. Renovo nesta data, 

protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 957946 Nr: 3961-18.2015.811.0041

 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 CAMPOS DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 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.: 1079417 Nr: 1147-96.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APPARECIDA JUNQUEIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, DANIEL 

ERNESTO MORENO GARCIA, SANDRO CARAMORI, CARZAN 

PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO RUIZ PEIXOTO - 

OAB:15869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO 

NETO - OAB:10.339/MT, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:6.628/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT

 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.

Danilo G. P. Duarte - Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 993557 Nr: 20204-37.2015.811.0041

 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: BRUNO BARBOSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A - CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOA SANTOS - OAB:13.431-A

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 26 de julho de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 970005 Nr: 9355-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA MARIA DAMASCENO JORDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANANDA SOUZA DUARTE - 

OAB:19.620, Jenyffer Kelle Pereira Bassan - OAB:19661/O, MELISSA 

FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAIS - OAB:13.582/MT, 

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLO COZZE - 

OAB:252.802-B/SP, TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219/OAB

 Vistos, etc.

Em atenção ao disposto no Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional 

de Justiça, intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação ou recurso ao pedido de 

levantamento do depósito judicial, conforme fls. 181.

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.: 1072885 Nr: 56600-13.2015.811.0041

 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: ARCEU HARTZCOZF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Arceu Hartzcozf em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Compulsado detidamente os presentes autos constatei a ausência de 

assinatura na peça de fls. 89, assim, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05(cinco) dias, sanar o vício da ausência de assinatura.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999292 Nr: 23150-79.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRO LEONILTON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Alexandro Leonilton da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais.

Em atenção ao disposto ao art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se 

as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a 

existência de prescrição.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1084547 Nr: 3643-98.2016.811.0041

 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: JOELMA DA SILVA ALVES, MADS, JOELMA DA SILVA 

ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:OAB/MT 12.301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os presentes autos, verifico que fora juntado 02 

(duas) manifestações ao laudo pericial idênticas, uma às fls. 94/96 e outra 

às fls. 102/104.

Assim, determino que Sra. Gestora proceda o desentranhamento da 

petição e documentos juntados às fls. 102/104, devolvendo ao seu 

subscritor, por tratar de peça idêntica

Outrossim, intime-se o requerente bem como do seu patrono para que 

regularize a situação processual nos presentes autos no prazo de 15 

(quinze)dias, juntado a procuração em nome do autor , tendo em vista que 

o mesmo já atingiu a maioridade civil.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999897 Nr: 23416-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDE SHOP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANÁ DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA 

AUTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10.823/MT, DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, 

NILSON JACOB FERREIRA CALDAS - OAB:9.845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Rogério Barão - OAB/MT 

8.313 - OAB:

 Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação de despejo c/c 

rescisão contratual c/c cobrança de aluguéis e demais encargos locatícios 

com pedido de tutela antecipada ajuizada por Rede Shop Comércio de 

Combustíveis Ltda em face de Paraná Distribuidora de Peças Para Autos 

Ltda..Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da causa.Transitado 

em julgado e nada requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

necessárias anotações.Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon
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 Cod. Proc.: 1001225 Nr: 23959-69.2015.811.0041

 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: DANIEL JOSE DO PRADO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A

 Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de 

Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Daniel Jose do 

Prado ME, em face de Brookfield Centro Oeste Empreendimentos 

Imobiliários S/A, tão somente para reconhecer a procedência parcial do 

pedido de danos materiais, relativos aos serviços já executados até a data 

da rescisão, já pagos e efetuado o levantamento mediante alvará 

judicial.Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes solidariamente 

ao pagamento das custas processuais, ficando, cada qual responsável 

pelos honorários advocatícios de seus patronos, que fixo em 15% sobre o 

valor da condenação. Transitado em julgado, não havendo outros 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de 

estilo. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1150117 Nr: 31773-98.2016.811.0041

 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: ENEZIO DE JESUS BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Gimenez Cano - 

OAB:8506-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Enezio de Jesus 

Bispo em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 10.462,50 (dez mil e 

quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de incapacidade em membro inferior 

esquerdo, e, incapacidade residual em estrutura craniofacial, corrigido 

monetariamente data do sinistro (19/07/2012) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1146193 Nr: 30040-97.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONILDO GUILHERME DA CRUZ JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VIDA S/A, BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A, ALLIANZ SEGUROS S.A, COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE TARSO 

PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA PATINI - 

OAB:11.660/MT, JACO CARLOS SILVA COELHO. - OAB:15.013-A, 

LOUISE RAINER PEREIRA - OAB:16691/A, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES BOZELLI - 

OAB:20-949-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a republicação da decisão de fls.531/533, uma vez que a decisão 

não foi publicada para os patronos da requerida BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA, assim faço o cadastro dos mesmos e encaminho a 

republicação:"Vistos, etc.Bradesco Vida e Previdência S/A opôs 

Embargos de Declaração em face da decisão de fls. 472/473, requerendo 

a nomeação de médico ortopedista para a realização da pericia 

d e s i g n a d a . V i e r a m  o s  a u t o s  c o n c l u s o s . É  o 

relatório.Fundamento.DECIDO.Os embargos de declaração são cabíveis 

quando houver na decisão judicial, obscuridade ou contradição, quando 

for necessário suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, 

nos termos do art. 1022 do CPC.No caso dos autos, não prosperam os 

argumentos trazidos pelos embargantes, na medida em que a decisão 

lançada nos autos não está eivada de qualquer omissão, contradição, 

obscuridade ou ambiguidade que ampare a presente inconformidade, já 

que os fundamentos da decisão – sejam eles de fato ou de direito – estão 

expostos de maneira clara e precisa; tampouco a sua conclusão implica 

em erro de julgamento.(...) Ademais, é importante ressaltar que os 

Embargos não são substitutos do recurso de Apelação ou de Agravo de 

Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação dos embargantes 

deverão ser levada para nova apreciação, sendo os embargos somente 

cabíveis nos casos expressos do Código de Processo Civil.No caso, o 

perito nomeado é de confiança deste juízo, tendo realizado diversas 

pericias na área de ortopedia, inclusive porque o mesmo atua na área de 

cirurgia geral, mostrando-se apto para exarar parecer acerca do caso em 

discussão.Isto posto, ante a inexistência de obscuridade, contradição ou 

omissão a ser sanada REJEITO os embargos de fls. 472/473, e mantenho 

integralmente a decisão 454/460.(...)"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1145357 Nr: 29791-49.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVAL JACINTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB/MT 8.184-A - OAB:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Genival Jacinto dos 

Santos em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ R$ 4.725,00 (quatro mil e 

setecentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (25/05/2016) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 977202 Nr: 12701-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFR, MARIA APARECIDA FERNANDES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 
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GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA - 

OAB:8506A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Amanda Fernandes 

Rodrigues, representada por sua genitora Maria Aparecida Fernandes 

Ramos em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ R$ 4.725,00 (quatro 

mil e setecentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de percentuais, 

para o caso de invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (09/08/2014) 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.Ciência ao 

Representante do Ministério Público.Transitado em julgado, intime o 

vencedor a manifestar seu interesse na execução da sentença, 

apresentando a planilha de cálculo. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 995006 Nr: 20998-58.2015.811.0041

 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: MASTER MEDICAMENTOS LIMITADA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELISON NUNES DE SOUZA - 

OAB: 9833-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PINHEIRO 

GUIMARÃES PADILHA - OAB:OAB/SP 178268 A, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 307 e concedo para a parte autora o prazo de 05 

(cinco) dias, para a manifestação quanto ao endereço da parte requerida.

Determino o cancelamento da audiência.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 990096 Nr: 18550-15.2015.811.0041

 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: DEUSDETI PEDROSO NEVES FILHO, MARIA DOS 

SANTOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACSON LEITE LUCAS PEREIRA, OESTEMIX 

CONCRETO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANÁ GOMES CERQUEIRA - 

OAB:5.495

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito do pedido de fls. 201, no tocante ao pedido de 

desistência com relação ao requerido Jackson Leite Lucas Pereira, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1049233 Nr: 46048-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DE SIQUEIRA CAVALIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Vistos, etc.

Em atenção ao disposto no Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional 

de Justiça, intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação ou recurso ao pedido de 

levantamento do depósito judicial, conforme fls. 362/363.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999318 Nr: 23160-26.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONES CELESTINO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA 

BATISTA - OAB:18.103-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT

 Vistos, etc.

Em que pese à manifestação de fls. 130, informo a impossibilidade de 

adiantamento da audiência designada, tendo em vista a inexistência de 

horários vagos na pauta do Juízo.

Aguarde-se a realização da audiência conforme designada.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 975045 Nr: 11634-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARCELO LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORRO DO CHAPÉU EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA., JAIR SERRATEL NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS TAQUES DE 

ANDRADE - OAB:9.385/MT

 Diante do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de 

sentença.Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acostar aos autos o demonstrativo atualizado e discriminado do 

débito.Com a manifestação, intime-se a parte executada para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, observada as 

formalidades legais.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1017742 Nr: 30827-63.2015.811.0041

 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: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARINDA MARIA DE OLIVEIRA, CHARLES 

AUGUSTO SOUZA DE OLIVEIRA, EDRIAN WESLEY ALVES OLIVEIRA, 

INES APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA, NUBIA GLECIA BORGES DA 

COSTA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:, DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - OAB:15.302/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 186, bem como informar o endereço atualizado 

da requerida Inês Aparecida Siqueira da Silva, requerendo o que entender 

de direito.

Intime-se a requerida Núbia Glecia Borges da Costa para, no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprir integralmente a decisão de fls. 170, acostando aos 

autos o documento oficial que comprove a união estável.

Após, 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.: 1053074 Nr: 47923-91.2015.811.0041

 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: REGINA SANTANA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os presentes autos, verifico a existência de duas 

impugnações às fls. 89/95 e outra às fls. 102/109.

Assim, determino que intime a parte autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, esclareça qual impugnação correta deverá ficar encartada 

aos autos.

Outrossim, com a informação juntada aos autos, determino que a Sra. 

Gestora proceda o desentranhamento da impugnação, devolvendo ao seu 

subscritor.

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.: 973484 Nr: 11011-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCS LOCADORA, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE 

MÁQUINAS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO ADÃO DE ARRUDA 

SANTOS - OAB:16.472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cons ide rando  a  dec isão  p ro fe r i da  no  p rocesso  n º 

11427-58.2018.811.0041 (cód. 1312131), em trâmite perante a 1ª Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá/MT, onde foi deferido o processamento da 

Recuperação Judicial da empresa executada, determino a suspensão do 

presente feito até o fim do prazo de blindagem.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias após o decurso 

do prazo de blindagem, informar aos autos o interesse no prosseguimento 

do feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 957104 Nr: 3610-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDUSPAR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO BARON - 

OAB:47267, RICARDO ANDRAUS - OAB:OAB/PR 31.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cons ide rando  a  dec isão  p ro fe r i da  no  p rocesso  n º 

11427-58.2018.811.0041 (cód. 1312131), em trâmite perante a 1ª Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá/MT, onde foi deferido o processamento da 

Recuperação Judicial da empresa executada, determino a suspensão do 

presente feito até o fim do prazo de blindagem.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias após o decurso 

do prazo de blindagem, informar aos autos o interesse no prosseguimento 

do feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1006303 Nr: 26039-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cons ide rando  a  dec isão  p ro fe r i da  no  p rocesso  n º 

11427-58.2018.811.0041 (cód. 1312131), em trâmite perante a 1ª Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá/MT, onde foi deferido o processamento da 

Recuperação Judicial da empresa executada, determino a suspensão do 

presente feito até o fim do prazo de blindagem.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias após o decurso 

do prazo de blindagem, informar aos autos o interesse no prosseguimento 

do feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1089040 Nr: 5730-27.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO BRAGA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTÔNIO DE BORGES GARCIA, 

LENICE COELHO GARCIA, ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON CAVALCANTI DA 

SILVA - OAB:15.080-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA VARJÃO FORTES - 

OAB:17832/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/OMT

 Vistos, etc.

Cons ide rando  a  dec isão  p ro fe r i da  no  p rocesso  n º 

11427-58.2018.811.0041 (cód. 1312131), em trâmite perante a 1ª Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá/MT, onde foi deferido o processamento da 

Recuperação Judicial da empresa requerida, determino a suspensão do 

presente feito até o fim do prazo de blindagem.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias após o decurso 

do prazo de blindagem, informar aos autos o interesse no prosseguimento 

do feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 988685 Nr: 17971-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DWORAK
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Franco Ariel Bizarello dos 

Santos - OAB/MT 7.557 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIANE ROSSETO STEFFEN - 

OAB:13.371

 Vistos, etc.

Cons ide rando  a  dec isão  p ro fe r i da  no  p rocesso  n º 

11427-58.2018.811.0041 (cód. 1312131), em trâmite perante a 1ª Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá/MT, onde foi deferido o processamento da 

Recuperação Judicial da empresa executada, determino a suspensão do 

presente feito até o fim do prazo de blindagem.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias após o decurso 

do prazo de blindagem, informar aos autos o interesse no prosseguimento 

do feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1192293 Nr: 2158-29.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA LUCIA BARROS SALDANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELISE ESPÓSITO VAZ CURVO - 

OAB:6.037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Debora Lucia Barros 

Saldanha em face de Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda..

Consoante art. 919, § 1º do Código de Processo Civil, a atribuição de 

efeito suspensivo aos embargos à execução, exige a presença 

concomitante dos requisitos relativos: 1) o pedido expresso do 

embargante nesse sentido; 2) a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo; e 3) que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Compulsando os autos, verifica-se que inexiste amparo legal para a 

atribuição do efeito suspensivo aos presentes embargos, visto que não 

houve o pedido expresso da parte embargante para a sua concessão.

Assim, recebo os presentes embargos SEM EFEITO SUSPENSIVO.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, acostando as cópias de seus documentos pessoais, do 

comprovante de endereço, bem como acostar as cópias de seus holerites 

dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove sua renda 

mensal, para comprovar o estado de necessidade, sob pena de 

indeferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1002285 Nr: 24384-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGG TRADING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEGAR STECKER - 

OAB:9.012/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro desde já a realização de penhora on line no valor de R$ 

4.018.984,00 (quatro milhões, dezoito mil, novecentos e oitenta e quatro 

reais) das contas bancárias da parte requerida Atlas Agoindustrial (CNPJ 

05.553.578/0001-99) e determino que se efetive o bloqueio de contas por 

meio do sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do crédito 

exequendo, conforme planilha de calculo atualizada à fls. 110, tornando o 

valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o requerido para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

autora para dar andamento ao feito, requerendo o que de direto, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 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.: 962562 Nr: 5952-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDÚSTRIAL, LÉLIA ROCHA ABADIO BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERNER JOSPE DO VALE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - 

OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 68/69 e determino a realização de penhora on line 

no valor de R$ 9.330,30 (nove mil trezentos e trinta reais e trinta centavos) 

das contas bancárias da parte executada Werner Jospe do Vale Morais 

(CPF nº 838.427.211-53) para que se efetive o bloqueio de contas por 

meio do sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do crédito 

exequendo, conforme planilha de calculo atualizada à fls. 70/71, tornando 

o valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, acostando aos autos o 

demonstrativo discriminado do débito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029903-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO (EXECUTADO)

E B DE CAMARGO FILHO PRESTACAO DE SERVICOS - ME (EXECUTADO)

EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029903-64.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: E B DE CAMARGO FILHO 

PRESTACAO DE SERVICOS - ME, EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO 

FILHO, EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO Vistos... Recebo a 

emenda a inicial IDs: 10672410, 10672416 e 10672421. Intimo o exequente 

para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do 

Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 
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Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Citem-se os executados, expedindo-se o mandado de citação 

e penhora, para pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o 

fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do 

mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando-os, na forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste 

no mandado a possibilidade de os executados reconhecerem a dívida e, 

mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e 

honorários advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 

prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no 

caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, 

estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, 

do CPC. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de julho de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032286-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGE HUXCLEY TAVARES LEITE (EXECUTADO)

AXIAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

GERALDO RODRIGUES LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1032286-15.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: AXIAL COMERCIO DE PECAS 

AUTOMOTIVAS EIRELI - ME, GERALDO RODRIGUES LEITE, GEORGE 

HUXCLEY TAVARES LEITE Vistos... Recebo a emenda a inicial IDs: 

10703729 e 10703753. Intimo o exequente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º 

A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Citem-se os executados, expedindo-se 

o mandado de citação e penhora, para pagarem o débito em 03 (três) dias, 

sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da 

segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando-os, na forma prevista no artigo 

829 do CPC/2015. Conste no mandado a possibilidade de os executados 

reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC/2015. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de 

julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030952-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDENIG DONATO DE SOUZA LIMA (EXECUTADO)

MARCOS DE LIMA 00442124104 (EXECUTADO)

MARCOS DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1030952-43.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: MARCOS DE LIMA 00442124104, MARCOS 

DE LIMA, INDENIG DONATO DE SOUZA LIMA Vistos... Recebo a emenda a 

inicial IDs: 10766738 e 10766749. Intimo a exequente para, em 15 dias 

promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 14/2016 

– CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais 

das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Citem-se os 

executados, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para 

pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o 

senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato à penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do 

juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando-os, na forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado 

a possibilidade de os executados reconhecerem a dívida e, mediante o 

depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários 

advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações 

mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% 

ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no caso de 

pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes 

serão reduzidos pela metade. Por ora indefiro o pedido de expedição de 

ofício via RENAJUD, com o intuito de localizar veículos de propriedade dos 

executados. Indefiro o pedido de anotação de trâmite de segredo de 

justiça por não se encontrarem preenchidos os requisitos do art. 189 do 

CPC. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Citem-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 23 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031029-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELI DA SILVA AMORIM - ME (EXECUTADO)

CIELI DA SILVA AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1031029-52.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: CIELI DA SILVA AMORIM - ME, CIELI DA 

SILVA AMORIM Vistos... Recebo a emenda a inicial IDs: 10767176, 

10767190, 14207363 e 14207424. Citem-se as executadas, expedindo-se 

o mandado de citação e penhora, para pagarem o débito em 03 (três) dias, 

sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da 

segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando-as, na forma prevista no artigo 

829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade de as executadas 

reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC. Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 

14207424. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 

do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Por ora indefiro o 

pedido de expedição de ofício via RENAJUD, com o intuito de localizar 

veículos de propriedade dos executados. Indefiro o pedido de anotação de 

trâmite de segredo de justiça por não se encontrarem preenchidos os 

requisitos do art. 189 do CPC. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do 

CPC. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de julho de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028585-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDAS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI (EXECUTADO)

SUELI CRISTINA GIUSTTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028585-46.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: UNIDAS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS 

EIRELI, SUELI CRISTINA GIUSTTI Vistos... Recebo a emenda a inicial IDs: 

10608377, 10608395 e 10608397. Compulsando os autos, verifico que o 

contrato contido no ID 9865689 está parcialmente legível, portanto intimo o 

autor para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, acostando cópia onde 

seja possível a leitura de todas as cláusulas, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016203-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO DA CRUZ SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016203-21.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: JAIRO DA CRUZ SOARES Vistos... Recebo a emenda a 

inicial IDs: 10235277, 10235320 e 10235331. Intimo o autor para proceder 

o recolhimento da guia do Sr. Oficial de Justiça sob pena de extinção no 

prazo de 15 dias. CUMPRIDO, tenho que o contrato acostado preenche os 

requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, 

tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: 

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo RENAULT LOGAN 1.6 PLACAS NUF5477 

(demais características na inicial), posto que regularmente constituída em 

mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. 

Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. 

CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A 

liminar de busca e apreensão deverá ser concedida, sempre que 

constituído o devedor em mora ou comprovado o inadimplemento do 

devedor. 2 - Presentes os requisitos para a concessão da liminar de 

busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: 

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

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. 
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DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida 

na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E 

CITAÇÃO DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação 

da mora no prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS, ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS 

MORATÓRIOS CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias 

da execução da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade 

premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que 

certifique de forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do 

múnus que exerce, observando que seu uso sem motivação, será 

considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 23 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020678-20.2017.8.11.0041

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:

LEONARDO DA SILVA AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020678-20.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LEONARDO DA 

SILVA AMORIM Vistos etc. Intimado o autor para pagar as custas e 

esclarecer a razão da manutenção de duas ações com a mesma 

pretensão ID.11711175, aduzindo em suas argumentações que a presente 

fora ajuizada em referência à parcela mora de 10/04/2017, para cobrança 

de um total de R$ 19.005,40, sendo formalizado acordo extrajudicial para 

pagamento das parcelas de 10/04/17 à 10/05/17 e que, requerida a 

extinção do feito, o réu inadimplira novamente o contrato, a partir da 

parcela de 12/06/17, quando então, o autor distribuiu a ação de n.º 

1025455-48.2017, para cobrança de um total de R$ 17.598,70, conforme 

demonstra o anexo. A versão apresentada não se coaduna com a 

realidade, visto que o processo 1025455-48.2017 da 4ª VEDB, que tem o 

mesmo contrato e partes, teve sua liminar deferida em 22/11/2017, 

apreensão e citação e, 14/12/2017 e sentença de consolidação em 

13/07/2018, enquanto a que tramita neste juízo, foi distribuída em 

04/07/2017, com intimação para pagar as custas em 24/07/2017, sem 

atendimento, dando azo a sentença de 08/02/2018, sem nenhuma notícia 

de que o bem já se encontra em poder do Banco que deixou duas ações 

com a mesma pretensão em regular andamento, com evidente interesse de 

escolha do juízo natural. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, aplico ao Bradesco a multa de 10% do valor da causa em favor do 

Estado, nos moldes do artigo 77, I, II, III, IV, VI do CPC, tomando o Sr. 

Gestor as medidas necessária para que o Estado receba seu crédito, bem 

como, determino o encaminhamento de cópia dos autos (1ª e 4ª VDB) à 

OAB para as medidas que entenderem cabíveis. Cumprido, arquivem-se. 

CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004926-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR VINICIUS ALVES PAES (REQUERIDO)

 

Certidão 1 - Certifico que a Contestação de ID 13485874 é tempestiva. 2 – 

Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, impugnar a 

contestação. Cuiabá-MT, 27 de julho de 2018 Marcos Vinícius Marini 

Kozan Analista Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018826-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS REGINA DE MAGALHAES ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018826-92.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LAIS REGINA DE 

MAGALHAES ABREU Vistos etc. Proferida a sentença ID.12413060, na 

qual foi intimado o Banco para esclarecer a razão da manutenção de dois 

processos com a mesmo pretensão, quedou-se inerte. Assim, denota-se 

que nos autos 1013737-54.2017, distribuído em 04/05/2017, tendo em 

discussão o mesmo contrato e parte, enquanto, a ação em tramitação 

neste juízo foi protocolada em 30/10/2016, liminar deferida em 17/11/2016, 

o bem apreendido em 25/01/2017, com pagamento das parcelas vencidas, 

informado o acordo em 16/02/2017, portanto, apesar de não ser a melhor 

técnica, já que a ação foi extinta em 29/03/2018, bastando mera 

informação de descumprimento da avença, DETERMINO o arquivamento do 

feito na forma em que se encontra. CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011172-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDA FATIMA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça (ID 13695827), 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 
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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, 27 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: 1012964-09.2017.8.11.0041

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:

LEONARDO APARECIDO DEMARCHI FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012964-09.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LEONARDO 

APARECIDO DEMARCHI FILHO Vistos etc. Intimado o Banco para 

esclarecer as razões da interposições de outras ações com fim de buscar 

e apreender o mesmo bem: 1038565-17.2017 - 20/12/2017 - 2ª VEDB, 

restituiu o bem em 05/08/2018; 1022668-46-2017 - 24/07/2017 - 3ª VEDB, 

24/10/2017 atualizou o débito 1012964-09-2017 - 27/04/2017 - 15/05/2017, 

atualizou o débito e 1022475-65.2016, onde houve acordo extinto em 

24/01/2018, sob pena de comunicação à OAB e Ministério Público, além da 

aplicação da multa do artigo 77 do CPC. Em suas razões disse que as 

ações mencionadas não são idênticas a esta, pois tratam de valores 

diversos cobrados, conforme demonstra em anexo e discrimina a seguir: 

Ação: 1038565-17.2017.8.11.0041 – distribuída em 20/12/2017 – Cota : 

8569/074, bem de placa OBA3453, parcela mora 10/10/2017. Total da 

dívida: R$ 24.479,04; Ação: 1022668-46.2017.8.11.0041 – distribuída em 

24/07/2017 – Cota : 8569/074, bem de placa OBA3453, parcela mora 

10 /05 /2017 .  To ta l  da  d í v i da :  R$  28 .810 ,81 ;  A ç ã o : 

1012964-09.2017.8.11.0041 – distribuída em 27/04/2017 – Cota : 

8569/074, bem de placa OBA3453,parcela mora 10/01/2017. Total da 

dívida: R$ 31.774,28; Afirmando que as ações apesar de tratarem das 

mesmas partes, mesmo bem e mesmo contrato, possuem causa de pedir 

diversas pois tratam de inadimplências da parte ré, de valores e parcelas 

diversas, não tendo interesse de burlar o juízo natural. Sem razão o 

Banco, digo isso pois, as ações de busca e apreensão procura a parte 

receber o débito em aberto em sua integralidade e/ou a apreensão do bem, 

não se falando em parcelas vencidas somente, estando tal tese totalmente 

afastada da realidade processual. Ademais tenho, que o feito 

n.1038565-17.2017 - 2ª VEDB, foi distribuído em 20/12/2017, enquanto o 

1022668-46.2017 da 3ª VEDB em 24/07/2017, o 1022475-65.2017 da 3ª 

VEDB em 07/12/2016, e este que tramita nesta Vara em 27/04/2017, tendo 

como base o mesmo contrato e bem. No feito neste juízo houve pedido de 

desistência em 15/05/2017. O da 2ª VEDB informou o pagamento das 

parcelas 10/10/2017 a 10/01/2018 e ele foi extinto em 24/02/2018. O 

1022668 da 3ª VEDB foi despachado em 02/08/2017, o bem não localizado 

certidão de 20/10/2017, comunicando em 24/10/2017 o pagamento das 

parcelas 10/05/2017 a 11/09/2017 e, extinto em 15/05/2018. Os autos 

1022475 da 3ª VEDB, distribuído em 07/12/2016, comunicou o pagamento 

das parcelas 10/08/2016 a 12/12/2016 em 11/01/2017 e extinto em 

24/01/2018. Denota-se da simples análise dos feitos em comento e suas 

extinções, que não houve comunicação do descumprimento deste antes 

da sentença, preferindo o autor, ingressar com novas ações com a 

mesma razão de pedir, ou seja, a apreensão do bem e/ou purga da mora 

que se dá por meio da quitação do contrato, assim, tenho, que a Lei não 

assiste dito procedimento, principalmente, quando o processo mesmo com 

pedido de extinção, antes do lançamento do decisum,não há de se falar 

em distribuir nova ação, litispendente a outra. Portanto, ao provocar o 

judiciário de forma temerária, com distribuições de ação com evidente 

litispendência, aplico, nos moldes do artigo 77, I, II, III, IV, VI doCPC a multa 

de 20% do valor da causa em favor do Estado e determino o 

encaminhamento de cópia de todos os feitos acima à OAB para as 

medidas que julgar cabível ao caso. Cumprido, arquivem-se. CUIABÁ, 27 

de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028897-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIANY DA SILVA NEVES 95344314191 (EXECUTADO)

CLEIDIANY DA SILVA NEVES (EXECUTADO)

MAYARA THAYNA RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028897-22.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: CLEIDIANY DA SILVA NEVES 95344314191, 

CLEIDIANY DA SILVA NEVES, MAYARA THAYNA RODRIGUES DOS 

SANTOS Vistos etc... Procedo a reinserção da decisão confirmada 

equivocadamente por falha no sistema PJE de Id: 14324954, para que seja 

possível sua publicação. “Vistos... Recebo a emenda a inicial IDs: 

10206598 e 10206625. Intimo a exequente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º 

A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Citem-se as executadas, expedindo-se 

o mandado de citação e penhora, para pagarem o débito em 03 (três) dias, 

sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da 

segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando-as, na forma prevista no artigo 

829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade de as executadas 

reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 

do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Indefiro o pedido de 

anotação de trâmite de segredo de justiça por não se encontrarem 

preenchidos os requisitos do art. 189 do CPC. Defiro as benesses do art. 

212, § 2º, do CPC. Citem-se. Cumpra-se.” Cuiabá, 28 de julho de 2018. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020546-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DE SOUZA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020546-26.2018.8.11.0041. AUTOR: ELAINE DE SOUZA 

NUNES RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO Vistos 

etc... Primeiramente suscito o conflito negativo de competência. Com fulcro 

no art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, 

Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO a requerente os 

benefícios da justiça gratuita. Intimo a autora para no prazo de 15 dias 

traga aos autos os extratos, como nominado no item V da exordial, já que 

não demonstrou requerimento administrativo e/ou impossibilidade de tê-los. 

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, cite-se a parte ré, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecer à audiência de conciliação que designo 

para o dia 05 de setembro de 2018, às 16h00, 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. 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). 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019549-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO DE SOUZA ROMERO OAB - SP0370960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO GOMES DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a 

diligência nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de 

mandado já expedido nos autos. Sendo assim, nos termos da Portaria n. 

01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – não recolhida a diligência e, caracterizado 

o abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de 

extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá ser adotado em 

todos os processos, cuja parte, não atendeu a determinação judicial, 

visando dar maior celeridade aos cadernos processuais(...)”, procedo o 

impulsionamento do feito para expedição de carta de intimação do autor, 

com a finalidade de dar o regular prosseguimento ao processo. Ato 

contínuo, intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 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, 27 de julho de 2018 MARCOS VINICIUS MARINI 

KOZAN Analista Judiciário Autorizado pelo Provimento n. 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012999-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIGANO CONSNOP CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT Dados do 

Processo: Processo: 1012999-32.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 

37.177,87; Tipo: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Citação]; 

Parte Autora: Advogado do(a) REQUERENTE: RICARDO NEVES COSTA - 

MT0012410S Parte Ré: Advogado do(a) REQUERIDO: Certidão de Decurso 

de Prazo Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a 

diligência nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de 

mandado já expedido nos autos. Sendo assim, nos termos da Portaria n. 

01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – não recolhida a diligência e, caracterizado 

o abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de 

extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá ser adotado em 

todos os processos, cuja parte, não atendeu a determinação judicial, 

visando dar maior celeridade aos cadernos processuais(...)”, procedo o 

impulsionamento do feito para expedição de carta de intimação do autor, 

com a finalidade de dar o regular prosseguimento ao processo. Ato 

contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 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, 27 de julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT Endereço do Fórum: Rua Desembargador Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes, S/N. – D, Bairro Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá/MT, CEP: 78.049-905 – 1ª Vara Especializada em Direito Bancário 

de Cuiabá/MT, Telefones: (Secretaria) (65)3648-6315 / (Gabinete) 

(65)3648-6314 / 6313 / 6312.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018898-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SORAIA DOMINGOS DE ALMEIDA 54552214187 (EXECUTADO)

SORAIA DOMINGOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora, para manifestar acerca 

da certidão do Sr. Oficial de justiça ID 9863416 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 referida Portaria 01/17/GAB dar o regular 

prosseguimento ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA 

PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos 

termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

§ 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. Cuiabá-MT, 

27 de julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Técnico / Analista / Gestor 

Judiciário Autorizado pelo Artigo 1.205 da CNGC/MT - Foro Judicial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1053193 Nr: 48010-47.2015.811.0041

 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: AUTO POSTO SANTO DUMONT LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA, 

RONALDO DE ALMEIDA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta ação ajuizada por AUTO POSTO SANTO DUMMONT LTDA 

ME (ITAÚ UNIBANCO S/A) em face de TRANSPORTADORA NOVO 

FUTURO LTDA e RONALDO DE ALMEIDA MOURA, em razão da ausência 

de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, como disposto no art. 13, I, e 267, inciso IV, ambos do 

CPC/73.Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, 

com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1077417 Nr: 58904-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA 

MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3.330/MT, VALTENCIR REIS PEREIRA - OAB:9472

 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.: 448097 Nr: 21714-61.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L DOS ANJOS SILVA COSMETICOS, LUCIANO 

DOS ANJOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada por 

BANCO BRADESCO S/A em face de L DOS ANJOS SILVA COSMETICOS e 

LUCIANO DOS ANJOS SILVA, o que faço com amparo legal no artigo 485, 

inciso III, do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas de praxe.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 24 de julho de 

2018.Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza.Juiz de Direito(Autos cód. 

448097)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 448097 Nr: 21714-61.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L DOS ANJOS SILVA COSMETICOS, LUCIANO 

DOS ANJOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Intimo o Banco Bradesco para, no prazo de 15 dias comprovar a baixa na 

averbação inserida sobre o veículo GM S10, Placa JZA-4700 de 

propriedade do executado Luciano.

Faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as 

sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem 

cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções 

elencadas no § 2º, inciso IV, do art. 12 do CPC.

Assim, segue sentença em duas laudas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1242773 Nr: 18972-19.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILIO RAMALHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAGGI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:196461/SP

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de embargos à execução interposto por MAURÍLIO 

RAMALLHO DE OLIVEIRA em face MAGGI ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, ambos qualificados nos autos.

Os autos foram apensados a ação executiva – fls. 230, assim como foi 

certificada a tempestividade dos embargos às fls. 231.

Houve a declinação da competência, nesta data, em favor da 1ª Vara Cível 

– Falências e Recuperação Judicial – fls. 401 nos autos da ação executiva 

em apenso.

Pois bem.

Tendo em vista a declinação da competência ocorrida nos autos em 

apenso, REMETAM-SE os autos à 1ª Vara Cível Especializada em falências 

recuperação judicial, promovendo-se as baixas e anotações de praxe 

neste Juízo.

Intimem-se as partes desta decisão.

Sem prejuízo, anoto o causídico Fernando Rodrigues dos Santos no 
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sistema Apolo – patrono da embargada.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1076377 Nr: 58181-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.0174/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 (...) Desta feita, considerando-se que o colendo Superior Tribunal de 

Justiça possui firme entendimento jurisprudencial no sentido de que 

compete ao Juízo universal da recuperação judicial decidir sobre atos 

executivos ou constritivos dos bens de sociedade em recuperação e, com 

o fito de evitar eventuais tumultos e confusão processual a declinação da 

competência é a medida que se impõe. Nessa linha, por tudo que dos 

autos consta, ficou objetivamente esclarecido que o juízo da 1ª Vara Cível 

da Comarca de Campo Verde/MT tem competência para processar e julgar 

a presente ação. (...) Posto isso, com fundamento no princípio da 

preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/15, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito, determinando 

a remessa dos autos, com as nossas homenagens, ao nobre Juízo da 1ª 

Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT (Falências e Recuperação 

Judicial), procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo. 

Intimem-se as partes desta decisão. Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 95639 Nr: 6797-57.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRIO MIOTTO, ROSA MARIA Z. MIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANDEIRANTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU MUCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:4717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 ...Desta feita, HOMOLOGO EM PARTE O LAUDO PERICIAL DE FLS. 

1628/1644, com a modificação apresentada pela instituição financeira no 

quadro de fls. 1652, quanto ao abatimento do crédito liberado por conta do 

IPCCD anulado, declarando o crédito em favor dos autores em R$ 

881.869,19, atualizado até junho/2018. Concedo, a partir da publicação 

desta, o prazo de 15 dias para que o Banco efetue ao pagamento deste 

montante, devidamente atualizado na data do pagamento, sob pena de 

aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 78243 Nr: 1108-38.1975.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BIANCARDINI S/A - COMÉRCIO, 

INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES, ANA TEREZA BIANCARDINI, ARY 

BIANCARDINI, IVO BIANCARDINI, OCTAVIANA AVALOS BIANCARDINI, 

TEREZINHA ENRICA FAVA BIANCARDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SCAIRA - OAB:20495-A, FABIULA MÜLLER KOENIR - OAB:22819/PR, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO BIANCARDINI 

CANDIA - OAB:6687/MT, VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - 

OAB:12839

 Vistos...

Ante a interposição do Recurso de Apelação de fls. 554/557v, 

devidamente contrarrazoado as fls. 565/577, em face de a sentença que 

julgou extinto este feito (fls. 552/552v), encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com as nossas homenagens 

e cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 72123 Nr: 5693-93.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MOARES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13.571-B OAB/MT, JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123-PR, 

MARCELO GUIMARÃES MAROTTA - OAB:10.856/MT, ROMEU DE 

AQUINO NUNES - OAB:OAB/MT 3.770

 Nos termos da decisão de fls. 360/360-v, procedo A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, 

MANIFESTAREM-SE ACERCA DO LAUDO DE FLS. 363/363-V.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 783773 Nr: 37528-45.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA - OAB:3839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Procedo à intimação das partes para, NO PRAZO COMUM de 15 (quinze 

dias, manifestarem-se acerca do laudo de fls. 176. Ademais, no mesmo 

prazo acima indicado, deverá a parte exequente se manifestar quanto ao 

petitório de fls. 177/179.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 776171 Nr: 29465-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEMINI PROJETOS INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 Certifico e dou fé que, após informações prestadas pela advogada Cleidi 

Rosangela Hetzel no balcão desta Secretaria, em 26/07/2018, ao 

compulsar os autos, bem como verificar a publicação da decisão de 

16/07/2018, disponibilizada no DJE-MT nº 10297, constatei que o conteúdo 

contido nos autos está diverso ao publicado na referida edição do DJE, 

conforme documento ora juntado. Sendo assim, transcrevo a decisão de 

16/07/2018 para nova publicação no DJE-MT, qual seja: "Vistos 

etc...Tratam-se os autos de ação exibição de documentos em fase de 

cumprimento de sentença (honorários advocatícios). Certificou-se o 

trânsito em julgado às fls. 253. Às fls. 263/264 a causídica Cleidi 

Rosangela Hetzel pleiteia pela intimação da empresa requerida para 

efetuar o pagamento da condenação referente aos honorários 

advocatícios fixados na sentença de fls. 249/250. Pois bem. Conquanto 

aos honorários advocatícios de fls. 250 vº, insta consignar que, trata-se a 

executada de empresa em recuperação judicial, razão pela qual, impõe-se, 

“incontinenti”, a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre 

direitos e interesses relativos ao acervo da empresa recuperanda. Com 

efeito, deverá a parte interessada proceder à habilitação de seu crédito e 

participar do concurso de credores, sob pena de se acarretar a indevida 

redução ou constrição do patrimônio da devedora em detrimento dos 

demais credores da recuperanda. Posto isso, é fato incontroverso a 
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recuperação judicial da executada, assim, restando evidente a 

impossibilidade de pretender, de forma autônoma, a cobrança de valores 

em detrimento do concurso universal, DEVERÁ a parte vincular-se ao feito 

em comento, com fim de receber a verba perseguida. No mais, 

transcorrido o prazo de 10 dias e em nada requerendo, arquivem-se os 

autos com as formalidades de praxe. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 793528 Nr: 47660-64.2012.811.0041

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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.: 928210 Nr: 48348-55.2014.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS 

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, HORÁCIO SADÃO SUMIOSHI, ELIENAI 

ALMEIDA RODRIGUES SUMIOSHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da Parte Autora para contrarrazoar às fls. 170/173 , no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 754225 Nr: 6194-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B V LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CRISTINA SANTOS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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.: 796922 Nr: 3286-26.2013.811.0041

 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): CRISTIANE REGINA SILVA MODESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 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.: 894529 Nr: 26225-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, 

LAURA TEREZA DA COSTA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da petição constante dos autos (Protocolo nº 

353367/2018, datado de 05/04/2018) concernente em minuta de acordo 

entabulado entre as partes.

Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada por Banco 

Bradesco S/A em face de HM Comércio de Combustíveis Ltda e outros, 

todos qualificados nos autos em referência.

As partes entabularam acordo, bem como pugnaram pela homologação do 

pacto, com a consequente extinção do feito, em razão da quitação integral 

do débito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

É sabido que o pagamento extrajudicial do valor reclamado impõe a 

extinção da execução, assim, ante a quitação integral da dívida, a extinção 

é a medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução de Título Extrajudicial 

formulada por Banco Bradesco S/A em face de HM Comércio de 

Combustíveis Ltda e outros, todos qualificados nos autos em referência, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, procedendo às anotações e 

baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 772381 Nr: 25487-46.2012.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCAMOVEIS COMERCIAL LTDA, LUIS 

ROBERTO GUEDES, GILMAR LUIZ GUEDES, JOSÉ GERALDO GUEDES, 

CLAUDIA ANDREA CARVALHO GUEDES, LAURA MARCIA GUERRA 

ANTUNES GUEDES, SIMONI ZAMPIERI GUEDES, GERALDO LUIZ GUEDES, 

VANDERLEI APARECIDO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:15763-A/PA, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Intimação da Parte Autora para , no prazo de 15 (Quinze) dias, impugnar a 

contestação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018686-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIES TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018686-87.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: ARIES TRANSPORTES LTDA - ME Vistos... Denota-se que a 
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petição inicial foi interposta em face de PEDIVOR JUNIOR E AMORIM LTDA 

ME, no entanto no cadastro do processo consta ARIES TRANSPORTES 

LTDA ME, portanto, intimo o autor para esclarecer e se for o caso 

proceda-se a correção nos dados cadastrais do processo. Tenho que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao ônibus 

rodoviário VOLVO B420R 6X2, placa: OBI-6835 (demais características na 

inicial), posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão 

da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 14128846. Por 

ora indefiro o pedido de expedição de ofícios ao DETRAN e a Secretaria 

de Estado de Fazenda. Indefiro o pedido de anotação de trâmite de 

segredo de justiça por não se encontrarem preenchidos os requisitos do 

art. 189 do CPC. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja 

necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, 

desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 23 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029973-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA ALVES DE ROMA BISPO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1029973-81.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: IRACEMA ALVES DE ROMA BISPO Vistos... Recebo a 

emenda a inicial ID 10633703. Anote-se o valor correto da causa 

R$3.300,39. No mais, tenho que o contrato acostado preenche os 

requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, 

tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: 

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo FORD FIESTA, placa: NIZ-6600 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO 

DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca 

e apreensão deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em 

mora ou comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os 

requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela 

ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS 

RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 

2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da 

integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a 

purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso 

Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do 

art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 
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ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos IDs: 10175276 e 

10175283. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja 

necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, 

desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 23 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031756-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (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:

VENERANDA ALICE QUEZADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1031756-11.2017.8.11.0041. REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

REQUERIDO: VENERANDA ALICE QUEZADA Vistos... Recebo a emenda a 

inicial IDs: 10707908, 10707922. No mais, tenho que a notificação 

ID10266881 foi encaminhada para o endereço AV MATO GROSSO 23 e 

recebida por terceiro, enquanto na avença consta AV DUARTE 50, 

portanto, intimo o autor para comprovar a frustração neste, no prazo de 

15 dias. CUMPRIDO, tenho que o contrato acostado preenche os requisitos 

inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo RENAULT CLIO, placa: OBH-0294 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO 

DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca 

e apreensão deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em 

mora ou comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os 

requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela 

ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS 

RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 

2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da 

integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a 

purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso 

Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do 

art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 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 
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pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos IDs 10707960 e 

10707977. Por ora indefiro o pleito de expedição de ofícios ao DETRAN e a 

Secretaria de Estado de Fazenda, bem como o pedido de inclusão desta 

busca e apreensão no RENAVAM, através do sistema RENAJUD. Por fim, 

profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente de 

arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de forma 

circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que exerce, 

observando que seu uso sem motivação, será considerado como falta 

funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de julho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1005319-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OPTICA CENTRAL LTDA - ME (OPOENTE)

JOAQUIM MACENA CHAVES (OPOENTE)

ALANA JESSICA MACENA CHAVES (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (OPOSTO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

Tratam-se autos de Embargos à Execução formulados por ÓPTICA 

CENTRAL LTDA ME, ALANA JÉSSICA MACENA CHAVES e JOAQUIM 

MACENA CHAVES em face de BANCO BRADESCO S.A, todos 

qualificados. Os autos foram distribuídos por dependência do feito 

executivo de nº 1017557-18.2016.811.0041– 3ª Vara Especializada de 

Direito Bancário, todavia, por equívoco da distribuição por sorteio, vieram 

conclusos a este Juízo Especializado. Posto isso, considerando-se que o 

presente feito foi endereçado ao Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário (por dependência aos autos nº 1017557-18.2016.811.0041) e, 

diante do evidente equívoco quanto à sua distribuição, DETERMINO a sua 

remessa àquele Juízo para processamento com as baixas e anotações. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012287-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INCOGRAIN COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA (EMBARGANTE)

MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI (EMBARGANTE)

VANDERLEI JOSE CIONI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928/O-O (ADVOGADO)

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

Em primeiro lugar, procedo à associação/vinculação do presente feito aos 

autos da execução nº 1006293-67.2017.811.0041 e inclusão dos 

patronos do Banco. Tratam-se os autos de Embargos à Execução opostos 

por VANDERLEI JOSÉ CIONI e outros em face da BANCO DO BRASIL S/A, 

todos qualificados. Ademais, considerando-se que os Embargantes não 

comprovaram fazer jus as benesses da justiça gratuita, DEFIRO o pleito de 

parcelamento das custas no limite máximo permitido, qual seja, 06 vezes, 

nos termos do art. 468, §6º e 7º da C.N.G.C, senão vejamos: § 6º O juiz, 

atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar 

o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, 

mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. Com a juntada do comprovante 

da 1ª parcela, retornem-me os autos conclusos para análise dos 

requerimentos. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de julho de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024037-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO RIBEIRO (EXECUTADO)

IVI VITORIANO RIBEIRO (EXECUTADO)

HECOSERVICE CONSTRUCOES E SANEAMENTO EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES OAB - MT0013251S-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por COOPERATIVA 

DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO 

GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de HECOSERVICE 

CONSTRUCOES E SANEAMENTO LIMITADA VIEIRA, JOSE ROBERTO 

RIBEIRO e IVI VITORIANO RIBEIRO, todos qualificados nos autos. A 

presente ação foi recebida em 26/01/2017 (ID nº 4683806 - Pág. 1 e 2) 

bem como determinada a citação dos executados. Houve a citação 

apenas da 1ª executada Hecoservice Construções Saneamento Ltda (ID 

nº 4988259), contudo, em virtude da apresentação dos embargos ID nº 

5607567 – págs. 1/27, o 2º (José Roberto) e 3º (Ivi Vitoriano) executados 

compareceram aos autos (ID nº 5607569, 6823176 e 6823419). Em razão 

das garantias/hipotecas (ID nº 4540166), dos lotes 15, 16, 17, 18, 19 da 

quadra 08, do Loteamento Cidade Verde, área total de 1.835.5 m2, 

registrado no cartório do 7º Ofício de Cuiabá sobre a matrícula 29.119, foi 

concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução, revogado em 

face do r. decisum exarada no AI nº 1005752-26.2018.8.11.0000 (ID nº 

14287003 - Pág. 1/10). A exequente informou no ID nº 4540166 – Pág. 3 

que os executados transferiram os lotes retromencionados para a 

executada nos termos do Decreto Lei nº 911/69, todavia, na ocasião da 

interposição do Agravo de Instrumento aduziu que tais bens não possuem 
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nenhuma restrição/averbação para assegurar a execução. Pois bem. Em 

primeiro lugar, apesar de a exequente alegar que inexiste qualquer 

restrição pesando sobre os bens dados em garantia, nota-se da matrícula 

nº 24.119 que a COOPERATIVA SICREDI possui em seu favor a hipoteca 

em primeiro grau sem concorrência de terceiros (documento em anexo). 

Outrossim, expeça-se o REDUZA-SE A TERMO A PENHORA desses bens, 

intimando os devedores por meio de seu causídico, empós, expeça-se o 

necessário MANDADO DE AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO dos lotes 15, 16, 17, 

18, 19 da quadra 08, do Loteamento Cidade Verde, área total de 1.835.5 

m2, registrado no cartório do 7º Ofício de Cuiabá sobre a matrícula 29.119, 

deixando a questão da nomeação do Gerente da unidade Sicredi de CPA, 

após esses atos. Para tanto, intimo o exequente para que promova o 

recolhimento da diligência, no prazo de 15 dias e, consigno que as 

diligências deverão ser recolhidas, nos termos do Provimento nº. 07/2017 

– CGJ, que implantou o controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, cuja guia para pagamento 

deverá ser emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). No mais, não obstante o 

desinteresse da Cooperativa na composição de acordo (ID nº 4540166 – 

Pág. 3, alínea “f”), aguarde-se a realização da solenidade nos autos em 

apenso. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022630-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIS GOMES BEZERRA (EXECUTADO)

TELMA REGINA GOMES TABUAS BEZERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022630-68.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: TELMA REGINA GOMES TABUAS BEZERRA, JOSE LUIS 

GOMES BEZERRA Vistos. Da análise dos autos, verifica-se no Id 

10319529 que as partes transigiram extrajudicialmente para quitação 

integral do contrato objeto da ação, pleiteando por sua homologação e 

consequente extinção do feito. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, 

inciso I, do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de 

acordo ou de improcedência liminar do pedido". Desta feita, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução por Título Extrajudicial, o que 

faço com amparo legal no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 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: 1014879-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DA SILVA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1014879-30.2016.8.11.0041. REQUERENTE: HSBC (BRASIL) 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. REQUERIDO: FERNANDO DA 

SILVA SOARES 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. 

10455204, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. 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. Transitada 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: 1022663-24.2017.8.11.0041

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:

J LEONEL PEDROSO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022663-24.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: J LEONEL 

PEDROSO - ME Vistos. Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão 

ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em 

face de J LEONEL PEDROSO - ME. Em pesquisa ao Sistema PJE, 

constata-se que tramitou perante o juízo da 4ª Vara Especializada em 

D i re i to  Bancár io  ação  de  busca  e  ap reensão  n ° 

1016213-02.2016.8.11.0041 tendo como objeto o mesmo contrato que 

ampara esta ação, a qual foi ajuizada no dia 30 de setembro de 2016 e 

extinta aos 29 de outubro de 2016 sem resolução do mérito com fulcro no 

Art. 485, VII ante o pedido de desistência juntado aqueles autos. Desta 

feita, verifica-se que a competência para processar e julgar a presente 

ação é do juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário, senão 

vejamos: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de 

qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem 

resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio 

com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da 

demanda; (...) Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, 

processar e julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição com 

as nossas homenagens à 4ª Vara Especializada em Direito Bancário desta 

Comarca, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 25 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000028-15.2018.8.11.0041

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:

PEDRO ARTHUR COSTA VITAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1000028-15.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: PEDRO ARTHUR 

COSTA VITAL 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, 
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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. 

13222985, 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. 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

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1024472-49.2017.8.11.0041

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO 

E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: PHELIPPE AYSLAN FONSECA 

MENEGATTI

EXECUTADO: RUBENS MANFRINATO; MARCELO JUAREZ MANFRINATO E 

RESTAURANTE J. M. LTDA – ME.

CITANDO: RESTAURANTE J. M. LTDA – ME – CNPJ: 11.393.994/0001-70 e

 MARCELO JUAREZ MANFRINATO - CPF: 062.020.078-26

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/08/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 14.220,88

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

Eu, , digitei. Cuiabá - MT, 19 de julho de 2018. Assinado Digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1011532-52.2017.8.11.0041 (PJE)

AÇÃO: AÇÃO MONITÓRIA

REQUERENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS

REQUERIDO(A,S): R M VICTOR E CIA LTDA ME e LUIZ CARLOS 

VENTURELLI

CITANDO(A,S): R M VICTOR E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.777.855/0001-40 e 

LUIZ CARLOS VENTURELLI – CPF: 013.392.365-75

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/04/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 305.104,51

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$305.104,51. Poderá, 

ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado. 3) Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos, etc. Cite-se por edital como postulado nos 

autos, pelo prazo de vinte dias, constando as advertências do 

procedimento e da nomeação de Curador Especial em caso de revelia. 

Cumpra-se. Eu, digitei.

Cuiabá - MT, 19 de julho de 2018. Assinado Digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1002502-90.2017.8.11.0041

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: MARCELO BRASIL SALIBA

EXECUTADOS: LUIZ FELIPE NASCIMENTO DE LEONI

CITANDO: LUIZ FELIPE NASCIMENTO DE LEONI CPF: 085.708.517-40

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 31/01/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 60.406.82

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

Eu, , digitei. Cuiabá - MT, 28 de junho de 2018. Assinado Digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE ARRESTO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1011956-94.2017.8.11.0041 (PJE)

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO S.A.

EXECUTADO(A, S): EB SHOWS E ENTRETENIMENTO EIRELI – EPP; ERITON 

AQUILES SICHIERI BEZERRA E JORGETE CAROLINE FERREIRA 

FERNANDES

CITANDO(A,S): BEZERRA E FERNANDES LTDA (EB SHOWS E 

ENTRETENIMENTO EIRELI - EPP), CNPJ 06.987.646/0001-90, ERITON 

AQUILES SICHEIRI BEZERRA, CPF 853.921.621-34 e JORGETE C. 

FERREIRA FERANDES, CPF 851.499.421-20

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/04/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 141.589,21

FINALIDADE: CITAÇÃO do(a,s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, ficando INTIMADO(A,S), bem como seu(s) 

cônjuge(s), se casado(a,s) for(em), de que foi(ram) ARRESTADO(S) o(s) 

bem(ns) descrito(s) e caracterizado(s) no item seguinte deste edital.

BEM(S) ARRESTADO(S): METADE IDEAL DO LOTE 19, COM ARÉA DE 

8.636.00 METROS QUADRADOS, ESTÁ SITUADA À CABECEIRA DA 

PONTE SOBRE O RIO DOS PEIXES, DO LOTEAMENTO RIO DOS PEIXES, 

REGISTRADO SOB O N° R-5-14195, FLS.175, LIVRO 2A , CARTÓRIO DO 

2° OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRAL, DA CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA 

COMARCA DE CUIABÁ.

ADVERTÊNCIAS: 1) Terá(ão) o(a, s) executado(a, s) o prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, contadas da expiração do prazo deste edital, para 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 

o arresto converter-se automaticamente em penhora. 2) Fica(m) ainda 

advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de que, aperfeiçoada a penhora, 

terá(ão) o prazo de 15 (dez) dias para opor(em) embargos. Eu, , digitei.

Cuiabá - MT, 27 de julho de 2018. Assinado Digitalmente

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030530/7/2018 Página 280 de 614



EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 1001660-76.2018.8.11.0041 (PJE)

ESPÉCIE: BUSCA E APREENSÃO

PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

PARTE RÉ: JANDERSON ALVES BALDUINO

CITANDO(A, S): JANDERSON ALVES BALDUINO CPF:048.188.561-77

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/01/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 14.059,85

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, para, no prazo de 5 (cinco) dias, contados 

da expiração do prazo deste edital, pagar a integridade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 

2º da lei n. 10.391/04). Deverá ainda, querendo, apresentar resposta, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na peça vestibular. Não havendo resposta no prazo 

especificado será decretada a revelia com nomeação de Curador 

Especial. Este edital tem também, por finalidade, INTIMAR A PARTE 

REQUERIDA da apreensão do veículo, objeto da ação, qual seja, UM 

VEÍCULO MARCA: FIAT, MODELO: PALIO FLEX FIRE ECONOMY 

(CELEBRATION4) 1.0 8V FL, ANO 2008/2009, PLACA HJE-8941, COR 

CINZA, CHASSI: 9BD17164G95288488 E RENAVAM: 973757760.

Eu, digitei. Cuiabá - MT, 27 de julho de 2018. Assinado Digitalmente

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1007307-86.2017.8.11.0041

ESPÉCIE: AÇÃO MONITÓRIA

PARTE REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A

PARTE REQUERIDA: LYZA NAZARETH BARBOSA MAIA – ME E 

ELIZANGELA DO NASCIMENTO OLIVEIRA

INTIMANDO(A,S): LYZA NAZARETH BARBOSA MAIA ME, CNPJ/MF

14.851.383/0001-16 e ELIZANGELA DO NASCIMENTO OLIVEIRA, CPF/MF

036.725.881-13

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento da condenação, contados 

da expiração do prazo do presente edital, sob pena de aplicação de multa 

de dez por cento e expedição de mandado de penhora.

Eu, digitei.. Cuiabá - MT, 27 de julho de 2018. Assinado Digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1007884-64.2017.8.11.0041

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA

EXECUTADO: TIME RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS 

AUTOMOTIVOS E NAUTICOS EIRELI- EPP E VINICIUS MELGAR DA SILVA

CITANDO: TIME RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E 

NAUTICOS EIRELI- EPP, CNPJ: 02.120.240/0001-55 E VINICIUS MELGAR DA 

SILVA, CPF: 040.675.371-74

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/03/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 29.316,32

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Eu, digitei

Cuiabá - MT, 29 de junho de 2018. Assinado Digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1003024-83.2018.8.11.0041

AÇÃO: EXECUCÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO 

E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: PHELIPPE AYSLAN FONSECA 

MENEGATTI

EXECUTADOS: M M DI MERLO – ME, MARCELO MANFRIN DI MERLO E 

PATRICIA LIGIA BARROS DI MERLO.

CITANDO: MARCELO MANFRIN DI MERLO - CPF: 301.462.688-06.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/02/2018

VALOR DO DÉBITO: R$ 70.838,13

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Eu, , digitei

Cuiabá - MT, 03 de julho de 2018. Assinado Digitalmente

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1021915-26.2016.8.11.0041

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS

EXECUTADO: MARILEIDE DA COSTA MENDES VILAS BOAS, SISCON 

SISTEMA DE CONTABILIDADE AUDITORIA E REPRES LTDA – EPP e 

VALDEMIR VILAS BOAS.

CITANDO: MARILEIDE DA COSTA MENDES VILAS BOAS - CPF: 

161.872.881-49.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/01/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 169.377,91

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

Eu, digitei. Cuiabá - MT, 09 de junho de 2018. Assinado Digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1020862-10.2016.8.11.0041

ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

PARTE RÉ: JUSCELINA FRANCA NETA E CIA LTDA – ME; JUSCELINA 

FRANCA NETA; THEMISTOCLES ARISTEU DE CARVALHO JUNIOR e 

KLEBIO LOURENCO DE LIMA.

CITANDO(A, S): THEMISTOCLES ARISTEU DE CARVALHO JUNIOR CPF - 

6.170.741-00

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/12/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 523,952,74

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 ( quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

RESUMO DA INICIAL: "As partes celebraram um contrato de Abertura de 

Crédito aonde foi concedido um crédito, entretanto o requerido não honrou 

com o pagamento conforme contrato, houve tentativa recebimento do 

débito porem restou infrutífera, não restando outra alternativa a não ser 

ajuizar a presente ação.".

DESPACHO: Vistos, etc. Cite-se por edital pelo prazo de vinte dias, 

constando além das advertências do procedimento, também, que a falta de 

resposta acarretará decreto de revelia e nomeação de Curador Especial. 

Cumpra-se. Não havendo resposta no prazo especificado será decretada 

a revelia com nomeação de Curador Especial. Eu, digitei. Cuiabá - MT, 18 

de Julho de 2018. Assinado Digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1017747-78.2016.8.11.0041

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA

EXECUTADO: DPLAC MATO GROSSO LTDA – EPP E CARLOS EDUARDO 

PERES

CITANDO: DPLAC MATO GROSSO LTDA – EPP – CNPJ: 

97.535.117/0001-01 E CARLOS EDUARDO PERES CPF: 019.703.619-80

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/10/16

VALOR DO DÉBITO: R$ 67.774,33

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

Eu, digitei. Cuiabá - MT, 25 de Julho de 2018. Assinado Digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1014318-06.2016.8.11.0041

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): HSBC BANK BRASIL S/A. – BANCO MÚLTIPLO

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS

EXECUTADO: MARCIO RIBEIRO ROCHA

CITANDO: MARCIO RIBEIRO ROCHA CPF: 014.564.675-06

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/08/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 109.494,58

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

Eu, digitei. Cuiabá - MT, 17 de julho de 2018. Assinado Digitalmente

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1020265-07.2017.8.11.0041 (PJE)

AÇÃO: AÇÃO MONITÓRIA

REQUERENTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE 

MT

ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES

REQUERIDO(A,S): M S DA SILVA GONÇALVES ME e MARINALVA SOUSA 

DA SILVA GONÇALVES.

CITANDO(A,S): M S DA SILVA GONÇALVES ME - CNPJ nº 

12.493.183/0001-03, e MARINALVA SOUSA DA SILVA GONÇALVES - 

CPF nº 444.275.579-53

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/06/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 39.771,46

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$39.771,46. Poderá, 

ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado. 3) Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos, etc. Cite-se por edital como postulado nos 

autos, pelo prazo de vinte dias, constando as advertências do 

procedimento e da nomeação de Curador Especial em caso de revelia. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 10 de Julho de 2018. Assinado Digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 1018835-54.2016.8.11.0041 (PJE)

ESPÉCIE: BUSCA E APREENSÃO

PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

PARTE RÉ: KELLY MULLER – ME E KELLY MULLER

CITANDO(A, S): KELLY MULLER – ME CNPJ: 18.751.753/0001 -02 E KELLY 

MULLER CPF: 011.790.321-36

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 31/10/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 27.372,23

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, para, no prazo de 5 (cinco) dias, contados 

da expiração do prazo deste edital, pagar a integridade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 

2º da lei n. 10.391/04). Deverá ainda, querendo, apresentar resposta, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos articulados pela 
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parte autora na peça vestibular. Não havendo resposta no prazo 

especificado será decretada a revelia com nomeação de Curador 

Especial. Este edital tem também, por finalidade, INTIMAR A PARTE 

REQUERIDA da apreensão do veículo, objeto da ação, qual seja, UM 

VEÍCULO MARCA: FIAT, MODELO: STRADA WORKING CE, ANO 

2012/2013,PLACA OOW-4587, COR BRANCA, CHASSI: 

9BD27855MD7589548 E RENAVAM: 489961835

Eu, , digitei.Cuiabá - MT, 27 de julho de 2018. Assinado Digitalmente

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1009957-09.2017.8.11.0041

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PARTE REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A

PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS GONÇALVES SOUZA

INTIMANDO(A,S): LUIZ CARLOS GONÇALVES SOUZA CPF: 

797.728.468-53

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento da condenação, contados 

da expiração do prazo do presente edital, sob pena de aplicação de multa 

de dez por cento e expedição de mandado de penhora.

Eu, , digitei. Cuiabá - MT, 27 de julho de 2018. Assinado Digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1009283-31.2017.8.11.0041

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI

EXECUTADO: FURRUNDU BAR E RESTAURANTE LTDA – ME; THATIANE 

TEIXEIRA FEITOSA E JANAINA DE FIGUEIREDO.

CITANDO: FURRUNDU BAR E RESTAURANTE LTDA – ME - CNPJ N. 

14.906.616/0001-30; THATIANE TEIXEIRA FEITOSA - CPF nº 

864.948.211-20; e JANAINA DE FIGUEIREDO - CPF nº 772.986.591-20.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/03/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 72.744,71

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

Eu, , digitei. Cuiabá - MT, 05 de junho de 2018. Assinado Digitalmente

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004426-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUGIWARA & ANACLETO LTDA - ME (RÉU)

 

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 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001074-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO JUSTINO MOTA DOS SANTOS (RÉU)

 

Vistos, etc.Expeça-se mandado no endereço declinado pelo autor e 

aguarde o prazo ali postulado para recolhimento da diligência do meirinho. 

Após, cumpra-se mandado.Cumpra-se. Deverá a Parte Autora apresentar 

a guia de recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do 

oficial de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 

10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022472-42.2018.8.11.0041

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:

JEFFERSON ALECXANDE ARAUJO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022474-12.2018.8.11.0041

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:

MAERCIO ALVARES MATIAS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000004-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DDMAT DESINSETIZADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO OAB - MT0007463A (ADVOGADO)

 

Deverão as Partes manifestar sobre o cumprimento do acordo e 

satisfação do acordado, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009960-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENAIS MICHELINE HOLZ (EXECUTADO)

GEMMA BEDIN VIECILI (EXECUTADO)

IVAN DANIELI VIECILI (EXECUTADO)

E. C. X. COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021875-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESMERALDO PINTO DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005750-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIS CESAR MORAES NUNES (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora proceder à complementação de diligência para a 

condução do oficial de justiça, para o cumprimento do mandado 

necessário,visto que a diligência efetuada conforme id. 14347738 se 

refere ao centro e não bairro citado na petição de id.14347726, no prazo 

de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022572-94.2018.8.11.0041

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:

DIOGO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora proceder com a juntada da guia de distribuição da 

ação e respectivo comprovante de pagamento, bem como das guias de 

diligências do oficial de justiça no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022574-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020672-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINEY CLARO VENTURA (EXECUTADO)

J. CLARO VENTURA COMERCIO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário do executado JOSINEY CLARO VENTURA, no 

prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação 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)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002312-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO RONALDO DE LARA PINTO (REQUERIDO)

 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004283-16.2018.8.11.0041

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:

ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR (RÉU)

KELYN TIRLONI (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 

transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27.07.18

Intimação 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)

 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003004-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURINILSO MARQUES DUARTE (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, 27.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002614-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS EDUARDO MARTINS (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, 27.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032812-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WHENDERSON MAYA S ALCANTARA (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, 27.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020081-51.2017.8.11.0041

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)

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, 27.07.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007970-98.2018.8.11.0041

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:

ROSE HELENA LESCANO (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 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)

 

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: 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)

 

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: 1019054-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA RAQUEL MIAHIRA SILVEIRA (RÉU)

MALB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME (RÉU)

NILDO FERNANDES SILVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

27.07.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008730-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER DUARTE E SOUZA (RÉU)

MT COMERCIO DE ACESSORIOS E BIJOUTERIAS LTDA - ME (RÉU)

ELCIENE RESENDE DE MIRANDA (RÉU)

DARIO FRANCISCO LANDOLFI SALINAS (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

27.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013532-88.2018.8.11.0041

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:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando a existência de título executivo extrajudicial e 

mora da parte requerida, Converto a presente em Ação de Execução 

Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor. Após, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se 

para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem 

como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27.07.18

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA OAB - MT5868/A (ADVOGADO)

 

Deverá o Embargado manifestar sobre os embargos acostados aos autos, 

no prazo da lei.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011250-77.2018.8.11.0041

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:

BRUNNO VINICIUS COSTA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27.07.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002662-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGLEY SILVA BRAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A tentativa de penhora on line já foi realizada nos autos, sem 

sucesso na satisfação da obrigação. Assim, intime-o para indicar outros 

bens passíveis de penhora, no prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá, 27.07.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018691-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA BASTIAN FAGUNDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre pagamento do boleto, 

considerando a data de vencimento já ter expirado. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27.07.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001837-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI RODRIGUES MONTALVAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo o acordo apresentado pela parte autora com a 

requerida Banco Pan S/A, para surtir seus efeitos legais. Proceda-se a 

exclusão desta do polo passivo da ação, com as formalidade legais. Após, 

certifique-se sobre citações de todos requeridos, como informando quem 

apresentou resposta. Faltando citação, efetive-se o ato. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023011-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA BARBOSA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Procedo a correção do valor da causa de ofício, para 

corresponder ao valor econômico do contrato que se pretende receber 
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(parcelas vencidas e vincendas) para R$ 14.667,24(quatorze mil, 

seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos), conforme 

determina o Decreto Lei n. 911/69. Anote-se. Intime-se o autor para 

comprovar em quinze dias, a complementação do recolhimento da guia e 

sua vinculação ao número único do processo referente a este valor, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

27.07.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023020-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J BATISTA DE MORAIS EIRELI - ME (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, 27.07.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023059-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ECLAIR DIAVAN (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.07.18

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005619-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a determinação dos autos, a qual mantenho pelos 

seus próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, 

em todos seus termos. O pedido sobre imposição do requerido apresentar 

o bem ou proceder a busca e apreensão, resta prejudicado, considerando 

a determinação do Juízo de Recuperação Judicial, que assim oficiou este 

Juízo: " Por determinação da MMa. Juiza de Direito da ia Vara Cível da 

comarca de Cuiabá/MT, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, solicito que 

proceda à baixa da restrição judicial, junto ao Sistema Renajud, do veiculo 

marca Fiat Weekend Adventure, ano/modelo 2015/2016, chassi n° 

9BD37417SG080866, placa QBV 5816, cor branca. Consigno que, nos 

termos da decisão anexa, fica suspenso qualquer ato expropriatório na 

ação de Reintegração de Posse, proposta por Banco Safra Leasing — 

Arrendamento Mercantil (Processo n° 1005619-89.2017.811.0041), bem 

como nas ações de busca e apreensão (n° 1000094-92.2018.811.0041, n° 

1000090-55.2018.811.0041 e n° 1000018-68.2018.811.0041), todas em 

trâmite também junto a essa Vara." Assim, deverá o autor dar 

prosseguimento ao feito, postulando o que de direito no prazo legal, diante 

da inviabilidade de cumprir a liminar concedida. cumpra-se a referida em 

todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.07.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018475-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GCLP COMERCIO DE ROUPAS EIRELI (EXECUTADO)

LUANA CESTARI PENASSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA BAGGIO LOPES DE SOUZA OAB - SP211887 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Mantenho a decisão dos autos em todos seus termos, por 

trata de matéria de ordem pública não está afeta a precluir. Cumpra-se 

como ali consignado. Cumpra-se. Cuiabá, 27.07.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007036-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PE DE ROSA CALCADOS LTDA - ME (RÉU)

MAYRELEY LEBRE ROSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT0012066A 

(ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022079-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON NUNES BRANDAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte Requerida especificar as 

provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011580-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEZILTO SILVA ALVES DE LIMA (REQUERIDO)
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Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1017860-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PHELIPPE DE OLIVEIRA SIMOES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (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: 1020026-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018113-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELITA ALT PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO TRINDADE RIBEIRO OAB - MT0021358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a petição de id: 

14385372/14385373, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031166-34.2017.8.11.0041

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:

NATALIA CANAVARROS NASSER PINHEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003477-15.2017.8.11.0041

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:

RUBENS VINICIOS COSTA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023801-60.2016.8.11.0041

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:

TAMARA NATALI CALDAS DE AQUINO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001032-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL PACHECO DA SILVA VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora devidamente intimada 

para manifestar sobre Documentos acostado aos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004975-15.2018.8.11.0041

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:

TIAGO RAMPELOTO DE MORAES (RÉU)

CARLOS HENRIQUE KARA JOSE (RÉU)

CONSTRUTORA ENGETRACK LTDA - ME (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004780-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO MACIEL MARTINS (EXECUTADO)

B R AUTOMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011229-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS MARINHO DE BARROS (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: 1000633-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA LUIZA MONTEIRO DA SILVA (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: 1014716-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. LIMA ALMEIDA - ME (EXECUTADO)

ANA CLAUDIA LIMA ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 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)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000447-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANDO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

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: 1022666-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLENIO CESAR MIRANDA TAQUES (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora acostar o contrato ditado na inicial de forma legível 

em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022736-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J MARQUES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 

(EXECUTADO)

WILSON MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

EDMARA TERESINHA FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020102-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LPF VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

ALESSANDRO FARIAS SANTOS (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

au tos ,  no  p razo  l ega l .  Ma t i l de  Amor im ,  Se rv ido ra , 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1112705 Nr: 15809-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora se manifestar sobre as respostas das pesquisas 

online, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1251847 Nr: 21734-08.2017.811.0041

 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: XAVIER LEÔNIDAS DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, EDMILSON EID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORSATO BRAZ - 

OAB:OAB/PR 68.303

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FERREIRA 

TIBURTINO - OAB:23683/A

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1083196 Nr: 3042-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. C. M. PINTO LUBRIFICANTES - ME, FÁBIO 

OLINDO FERREIRA SIMÃO, KAREM CRISTINA MOREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR DE 

CARVALHO BARCELOS - OAB:11.652/MT

 Vistos, etc. De outra banda, os requisitos necessários para aparelhar a 

referida Ação de Execução estão patentes, ou seja, a liquidez, pois a 

obrigação é certa quanto sua existência e determinada quanto ao seu 

objeto.Possui a certeza, não existe dúvida de sua existência e é exigível, 

pois não está condicionada a nenhuma condição ou outra limitação. Não 

se esquecendo ainda da inadimplência dos executados/embargantes. 

Portanto, não cabe declaração de nulidade da cédula, como pretendido na 

inicial".Por tais razões, Rejeito a Exceção de Pré-executividade.Atualize-se 

o débito e a avaliação e remeta-se o feito à Central de venda 

Judicial.Intime-se.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:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte exequente intimada para 

indicar o endereço completo do imóvel, incluindo o número, no prazo de 05 

(cinco) dias, a fim de que seja procedida a avaliação do bem.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 826524 Nr: 32443-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEMUEL MARTINS FORTES ME, KEMUEL 

MARTINS FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR - OAB:19794/O

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestarem sobre os 

Cálculos do Contador de fls. 219, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 90051 Nr: 501-68.1988.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BCN S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPOL - COM. PROD. DE SEMENTES E 

CEREAIS LTDA, ANTONIO CHISOSTOMO DUARTE, EMILIO JOSE DE 

OLIVEIRA, Rosangela Maria de Paula Duarte, Marineuza Oliveira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 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.: 771808 Nr: 24892-47.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GARCIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GARCIA DA COSTA 

- OAB:13.791/MT

 Deverá a parte autora se manifestar sobre as respostas das pesquisas 

online, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 166972 Nr: 16635-14.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HALLEYDIGITAL - MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA, WALDIR ANTÔNIO SERAFIM DA SILVA, ELENICE 

RIBEIRO SERAFIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:MT 5222, EUCLIDES 

RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT

 Ficam as parte executadas HALLEYDIGITAL - MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA e ELENICE RIBEIRO SERAFIM DA SILVA 

devidamente intimadas, na pessoa de seus advogados Dr. Euclides Ribeiro 

S. Junior, OAB/MT n° 5.222, e Dr. Eduardo Henrique Vieira Barros, 

OAB/MT n° 7.680, para se manifestarem sobre a penhora a termo 

formalizada nestes autos, no prazo de Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 878356 Nr: 15704-59.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGAPE INFORMÁTICA LTDA, NOELY SANTOS 

GOGOLEVSKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:20.366-D- PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA AS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre cálculo da 

contadora, no prazo de lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1163535 Nr: 37373-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILO ANTONIO BUSSOLARO ME, NILO 

ANTONIO BUSSOLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA AS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre cálculo da 

contadora, no prazo de lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 955326 Nr: 2742-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDORADO COMERCIO DE MOTOS LTDA, 

NEIDA TERESINHA DADALT

 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:

 NOTA AS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre cálculo da 

contadora, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1094426 Nr: 8167-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINA DA SILVA PRADO

 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:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 06/2018, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1090682 Nr: 6421-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELEN ARAUJO RIOS ME, SUELEN ARAUJO 

RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA - 

OAB:16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA AS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre cálculo da 

contadora, no prazo de lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1304495 Nr: 9541-24.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. C. M. PINTO LUBRIFICANTES - ME, KELEM CRISTINA 

MOREIRA PINTO, FÁBIO OLINDO FERREIRA SIMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:11.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por 

Resolução de Mérito a presente Embargos à Execução com Pedido de 

Efeito Suspensivo e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que 

dispõe o artigo 487-I c.c 920 II, primeira parte, do NCPC. Permanece 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.Condeno as partes embargantes 

nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários 

advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) da causa, devidamente 

atualizada a partir do ajuizamento da ação.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo, extraindo-se cópias dos 

julgados e da certidão de trânsito em julgado, juntando-as na Ação de 

Execução nº 3042-92.2016.811.0041 – Código: 1083196, em apenso e 

após, arquive-se.P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1267177 Nr: 26717-50.2017.811.0041

 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: MARCELO SCORPIONI GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, CELSO DOMINGOS 

NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:16.649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 Vistos, etc.

Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes 

de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus próprios 

fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus 

termos.

Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já 

exaustivamente elencados na referida sentença.

Apenas que não paire dúvidas a sucubência é solidária entre os 

Embargados.

De outra banda impossíveo o reconhecimento de fraude à Execução, 

quando a ação de Embargos de terceiros foi provida.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1298678 Nr: 8095-83.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA., DENILSON FERRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:291194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 Vistos, etc.

Considerando que as partes fizeram composição amigável, conforme 

anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo por 

Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Custas pelo autor.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 911992 Nr: 38194-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO GUARAPARI LTDA., DENILSON FERRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO REBELLATO 

ZORZETO - OAB:14.338-A

 Vistos, etc.

Diante do recibo de fl.190-verso, intime-se o autor para manifestar sobre 

satisfação do pagamento do débito executado. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 403195 Nr: 35265-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 
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OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249 MT

 Vistos, etc.

Em face da manifestação do credor, o bem deverá lhe ser entregue 

conforme constante da carta precatória.

Assim, oficie-se ao Juízo Deprecado, solicitando o cumprimento integral.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 827042 Nr: 32935-36.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAZE CONSTRUTORA LTDA, ISMAIL 

CONSTANTINO LALIS SOARES, CENITA MARIA BERTOLDO SOARES, 

ALBERNY RODRIGUES BRIANEZ, VANILDA RODRIGUES BRIANEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458 OAB/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para providenciar a citação do requerido constante da 

última certidão de fl.276, no prazo legal. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1118680 Nr: 18183-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para providenciar a citação da parte executada, no prazo 

legal, sem prorrogação e após, analisarei pedido de bloqueio de valores.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 23165 Nr: 6264-64.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIZILDA OLIVEIRA LIMA NUNES, ANTÔNIO 

FERREIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO FABIANO DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/6546, NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR - 

OAB:6.389/MT

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Ficam as partes intimadas para se manifestar 

sobre a manifestação do avaliador de fls. 325/326, no prazo legal de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 463415 Nr: 31702-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZONIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA, 

ELVIS ANTONIO KLAUK, ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:, ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - OAB:OAB/SP 

178.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIS ANTONIO KLAUK 

JUNIOR - OAB:15462/MT

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica a Dra. Rosely Cristina Marques Cruz, 

inscrita na OAB/SP sob o n° 178.930 intimada para regularizar sua 

representação processual, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 463415 Nr: 31702-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZONIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA, 

ELVIS ANTONIO KLAUK, ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:, ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - OAB:OAB/SP 

178.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIS ANTONIO KLAUK 

JUNIOR - OAB:15462/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte exequente intimada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1265746 Nr: 26283-61.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS ANTÔNIO KLAUK JUNIOR - 

OAB:MT 15.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:, ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - OAB:OAB/SP 

178.930

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica a Dra. Rosely Cristina Marques Cruz, 

inscrita na OAB/SP sob o n° 178.930 intimada para regularizar sua 

representação processual, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1050833 Nr: 46850-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIVANIO HENRIQUE DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEIA DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:11297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para se 

manifestar sobre a Impugnação de fls. 219/226, no prazo de Lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 948131 Nr: 59219-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA DALVA NATALIA LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. JOSÉ GOMES DA 

SILVA NETO, inscrito na OAB/MT sob o n. 18190/MT, intimado para 

devolver os presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à 

OAB/MT, e outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga 

rápida relizada em 29.07.2018, ainda não devolvido.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1088875 Nr: 5724-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA HELENA SILVA PARENTE - ME, 

SANDRA HELENA SILVA PARENTE, PAULO AFONSO PARENTE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO R. DOS 

SANTOS - OAB:10.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dra Silviana Milena dos 

Santos, inscrito na OAB/MT sob o n. 8805/MT/MT, intimado para devolver 

os presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista rápida não devolvida em 

09.07.2018, ainda não devolvido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1127939 Nr: 22119-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMETAL ENGENHARIA E ESTRUTURAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO 

NETO - OAB:10.339/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - 

OAB:9.609/MT

 NTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. José Gomes da Silva 

Neto, inscrito na OAB/MT sob o n. 1890/O/MT, intimado para devolver os 

presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista carga feita em 

13.07.2018, ainda não devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 792770 Nr: 46859-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÓ POLPAS COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA -M 

E, DALVA DA SILVA GONÇALVES KNOLL, JOSÉ NILTON KNOLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123, MARILSON MENDES RIBEIRO - 

OAB:16108/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA: Devera a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 804842 Nr: 11310-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO, ATLAS AGROINDUSTRIAL E BIODIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que as Cartas de Intimação referente às partes 

requeridas, conforme AR de fls. 409/411, retornaram com indicações do 

correio de “Mudou-se".

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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013227-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIMAR MANOEL DIAS DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, 

intime-se o autor para proceder a citação e intimação da apreensão no 

prazo legal. Não havendo manifestação, proceda-se o ato por edital, como 

já determinado nos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 27.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019817-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUISSE MARA ESTRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27.07.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021436-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JUNIOR SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO)

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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, 27.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021245-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS
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Vistos, etc. Em face aos depósitos realizados nos autos, revogo a liminar 

concedida. Expeça-se mandado de restituição caso tenha sido efetivada a 

liminar. Após, diga o autor e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023018-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CORINA VITORIA DE ASSIS (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, 27.07.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1019750-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Custas pelo desistente. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 27.07.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016225-45.2018.8.11.0041

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:

N E DE ABREU - ME (REQUERIDO)

NIVIA ELIANE DE ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Custas pelo desistente. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 27.07.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020894-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA BUENO FANAIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020894-44.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MILENA BUENO 

FANAIA PEREIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 

Remetam-se os autos ao Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito 

Bancário desta Capital, pois foi anunciada dependência com processo que 

lá tramita. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020894-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA BUENO FANAIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020894-44.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MILENA BUENO 

FANAIA PEREIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 

Remetam-se os autos ao Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito 

Bancário desta Capital, pois foi anunciada dependência com processo que 

lá tramita. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1307310 Nr: 10183-94.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE JOSE OLIVEIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

 Certifico e dou fé que o embargos a execução foi tempestivo, nesta 

oportunidade , intimo a parte embargada para apresentar resposta em 15 ( 

quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1307314 Nr: 10187-34.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIRAN MARIA GOMES DA ROSA ME, MIRIAN MARIA 

GOMES DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS 

DO VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 Certifico e dou fé que o embargos a execução foi tempestivo, nesta 

oportunidade , intimo a parte embargada para apresentar resposta em 15 ( 

quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1312187 Nr: 11438-87.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 Certifico e dou fé que o embargos a execução foi tempestivo, nesta 

oportunidade , intimo a parte embargada para apresentar resposta em 15 ( 

quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 153846 Nr: 2366-82.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANORTE BANCO NACIONAL DO NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS MACULAN SODRÉ, NATALINO 

ANTUNES DE SOUZA, ROBERTO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - 

UNIC - OAB:3.574/MT

 Certifico que, nesta data procedo à intimação da parte credora, para em 

05 dias, trazer aos autos Certidão Atualizada da Matrícula do Imóvel 

Penhorado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1304614 Nr: 9568-07.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI ERNESTO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENE SENA VIDIGAL - 

OAB:16402, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/mt

 Certifico e dou fé que o embargos a execução foi tempestivo, nesta 

oportunidade , intimo a parte embargada para apresentar resposta em 15 ( 

quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 220589 Nr: 28832-64.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, MARCOS 

ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZZAC GERALDO ORMOND, IZZAC GERALDO 

ORMOND, IZZAC GERALDO ORMOND, IZZAC GERALDO ORMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LYA FERRAZ DA GAMA - 

OAB:8456

 Certifico que, estão designados para os dias 09 e 18 de outubro/2018 

para realização dos leilões judiciais a realizar-se nas dependências do 

Fórum da Capital, localizado na Avenida Milton Figueiredo Ferreira, s/n, 

Centro Político Administrativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 57912 Nr: 3896-19.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANIR BARBOSA L. DE FARIA, Hitrio Barbosa 

Lima de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSO FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:3342-A/MT

 Certifico que, nesta data procedo à intimação da parte credora, para em 

05 dias, trazer aos autos Certidão Atualizada da Matrícula do Imóvel 

Penhorado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1307313 Nr: 10186-49.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXTRA SUPERMERCADOS LTDA, DENISE BOEIRA DE 

GODOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB: OAB 5.308/A MT

 Certifico e dou fé que o embargos a execução foi tempestivo, nesta 

oportunidade , intimo a parte embargada para apresentar resposta em 15 ( 

quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 151371 Nr: 5669-89.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVENS CUIABANO SCAFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE 

SOUZA - OAB:7979/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIIRA GLÓRIA BORGES 

TAQUES - OAB:4409, ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - 

OAB:2.321-B/MT, HEITOR CORREA DA ROCHA - OAB:4546/MT

 Procedo a intimção das partes para depositarem os honorários periciais 

em 10 dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1307312 Nr: 10185-64.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

 Certifico e dou fé que o embargos a execução foi tempestivo, nesta 

oportunidade , intimo a parte embargada para apresentar resposta em 15 ( 

quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 138450 Nr: 22957-84.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DAS COOP. DE 

CRÉDITO DOS ESTADOS DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELEN MÁRCIA DA COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação das partes, para tomar 

ciência acerca da Hasta Pública designada para os dia 09 e 18 de Outubro 
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de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 68159 Nr: 1587-30.1995.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 NACIONAL DO NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASSIB AKIL GATHAS, George Nassib 

Ghattas, RAGHIDA GEORGES GHATTAS, GILSE MAYNARA B GHATTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO NUNES DA CUNHA NETO 

- OAB:3146/MT

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte exequente, para no 

prazo legal, manifestar acerca do ofício n.º 944/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1307311 Nr: 10184-79.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI EMPREENDEDORES - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO A VARGAS NUNES - 

OAB:10.220

 Certifico e dou fé que o embargos a execução foi tempestivo, nesta 

oportunidade , intimo a parte embargada para apresentar resposta em 15 ( 

quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1296227 Nr: 7212-39.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI ERNESTO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

 Certifico e dou fé que o embargos a execução foi tempestivo, nesta 

oportunidade , intimo a parte embargada para apresentar resposta em 15 ( 

quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1296227 Nr: 7212-39.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

 Certifico e dou fé que o embargos a execução foi tempestivo, nesta 

oportunidade , intimo a parte embargada para apresentar resposta em 15 ( 

quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 405963 Nr: 37257-41.2009.811.0041

 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: MILTON LUIS BERTACOO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORBON FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRO NUNES BUENO - 

OAB:10833/MT

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes Embargos de Terceiro, e por 

consequência, REVOGO a liminar outrora concedida (fls. 55/58), razão 

porque resolvo o mérito destes Embargos de Terceiro, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Prossiga-se na Execução. 

CONDENO o Embargante MILTON LUIS BERTACCO ao pagamento das 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da atribuído a causa 

nestes Embargos, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC. Por 

fim, JULGO PROCEDENTE o Incidente de Falsidade Documental, para 

reconhecer como falsa a escritura pública aqui em traslado (fls. 20/21 e 

291/293), e consequentemente declaro a invalidade do referido 

documento. Em face da sucumbência do Incidente processual, CONDENO 

também o Embargante ao pagamento das despesas processuais do 

incidente, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, ficando isento da 

condenação em verba honorária, por ser incabível sua aplicação na 

espécie. Transitada em julgado esta decisão, desapensem-se e 

arquivem-se estes autos com as baixas de cautela e estilo, juntando-se 

cópia desta decisão nos autos principais. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 709486 Nr: 2375-82.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDE LÚCIA DE ALMEIDA FERREIRA, ESPOLIO ABDALA 

JOSE DE ALMEIDA, ARISTIDES POMPEO DE CAMPOS SOBRINHO, 

ANTONIETA HADAD SIMIONI, ARMANDO ALFREDO ADDOR, ESPOLIO 

ALAYDE ADDOR, GERALDO LUIZ GONÇALVES FILHO, PAULO CESAR DE 

ALMEIDA, EDNA COLOMBARI MINOSSO, WASSABURO YAMASHITA, 

BARBARA YUNES CASAROTO, ELIETH REIS CALÇADOS, GLEUTON 

PHEELS LIMA VERDE, ESPOLIO HIDEO YAMASHITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta e não havendo situação que 

infirme a pretensão da parte autora, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido inicial, APLICANDO, aos saldos existentes nas contas poupança 

indicadas (fls. 27/28 e 178/219), o reajuste monetário ocorrido nos meses 

de janeiro/91 -, índice de 13,69%, fevereiro/91 - índice de 21,87%, 

março/91 - índice de 11,79%, sobre os ativos financeiros não bloqueados 

(inferiores a NCZ$ 50.000,00) e não remetidos ao Banco 

Central.CONDENO o Banco Requerido ao pagamento de forma simples, de 

eventual diferença entre o valor custodiado e o que será calculado nos 

termos desta sentença, por meio de liquidação de sentença, quantia que 

deverá ser corrigida monetariamente pelo IPC/INPC/UFIR, desde a data da 

lesão, nos moldes supramencionados, e acrescida de juros da poupança 

de 0,5% ao mês, e dos juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, 

fazendo-o com resolução de mérito, com fulcro do artigo 487, inciso I, do 

CPC, a ser apurado em oportuna liquidação de sentença.Em face da 

sucumbência recíproca, CONDENO as partes litigantes no pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, 

incisos I a IV, do CPC, verbas que serão rateadas entre as partes na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.Preclusa a via 

recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, não sendo apresentado 

qualquer requerimento, arquivem-se os autos, com as formalidades de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 379506 Nr: 15400-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARETTA & BARETTA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES DE BARROS 
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- OAB:3825 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A

 DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 8.305,69 (demonstrativo de 

cálculo – fl. 374).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 23 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 918708 Nr: 42534-62.2014.811.0041

 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, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA - ME, 

CARLOS ALBERTO DA ROCHA, NEIDE MACIEL ALVES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGUES GÓES 

NICOLADELLI - OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 considerando o decurso do prazo requerido, manifeste a parte autora em 

cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 248034 Nr: 15500-93.2006.811.0041

 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): LUIZ VIEIRO TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA BENJAMIM VILLAR 

PRUDÊNCIO - OAB:9.887-B MT

 considerando o decurso do prazo requerido, manifeste o credor em cinco 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1112718 Nr: 15820-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS TAVEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 manifeste o credor em cinco dias, requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 328114 Nr: 952-92.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO JORGE TAQUES, 

MARIA DAS GRAÇAS LEMES TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CORREA DE MORAES 

- OAB:OAB/MT 6.664

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA PROCEDO INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 955292 Nr: 2725-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CANDIDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, AMANDA DE CASTRO BORGES REIS 

- OAB:18866

 CERTIFICO QUE, O EXECUTADO NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DO 

DÉBITO. CERTIFICO QUE, PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 15704 Nr: 1207-07.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANADO DE GENÊROS ALIMENTICIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, TAKAYOSHI KATAGIRI - OAB:4178/MT

 CERTIFICO QUE, O EXECUTADO NÃO INDICOU BENS PASSIVEIS DE 

PENHORA A FIM DE SATISFAZER A PRESENTE EXECUÇÃO. CERTIFICO 

QUE, PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 761134 Nr: 13577-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. CENTRO NORTE DO MATO GROSSO - 

SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON ALVES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES. 

- OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte exequente manifestar juntando as guias referente à 

distribuição da Carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 117736 Nr: 6707-73.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS 

ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONATO RUBENS DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 743117 Nr: 40065-48.2011.811.0041

 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): EDITORA E GRÁFICA ATALAIA LTDA., LEONIR 

RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO MACHADO COSTA 

JÚNIOR - OAB:5682/O, ODAIR A BUSIQUIA - OAB:11564-A

 para o credor trazer aos autos certidão atualizada do imóvel penhorado 

para realização da hasta pública

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 173491 Nr: 21996-12.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS 

LOJISTAS DE VESTUÁRIO E CONFECÇÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JEDER FREITAS SOARES, 

ELISETE DE OLIVEIRA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CESAR ROSADA - 

OAB:5868/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Macedo Rey Parrado - 

OAB:5642/MT

 manifeste o credor sobre a petição de fls. 196, no prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1174595 Nr: 41950-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARAISO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO PELLENZ JUNIOR - 

OAB:18.240/MT, RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO - OAB:MT/ 

18.227

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS em face de PARAISO PEÇAS 

AUTOMOTIVAS LTDA e Outras (fls. 37/42).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, determino que se intime os 

Executados na pessoa do Advogado constituído nos autos para que 

efetue o pagamento no valor de R$ 5.123,45 – montante apontado as fls. 

39/40, em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% sobre 

o valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, VII e 525 todos do 

CPC/2015).

Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, em 

10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será devido 

se não houver o pronto pagamento pelos Executados.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 26664 Nr: 4587-67.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DIPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES 

DE MORAIS - OAB:2.826/MT, ELIAS MALEK HANNA - OAB:5320/MT, 

LÚCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora no prazo de 

05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. Oficial(a) de 

Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 

002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 81733 Nr: 9066-30.2002.811.0041

 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: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora no prazo de 

05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. Oficial(a) de 

Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 

002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 460322 Nr: 29597-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO BERNDT TRENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora no prazo de 

05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. Oficial(a) de 

Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 

002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 713514 Nr: 7986-16.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EREMITES BENEDITA PRATES DA SILVA - ME, 

EREMITES BENEDITA PRATES DA SILVA, CARLOS MARINO SOARES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora no prazo de 

05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. Oficial(a) de 

Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 

002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 721204 Nr: 16696-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRIFE AUTOMOVEIS ESTACIONAMENTO E 

LAVA JATO LTDA ME, NELSON PARUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora no prazo de 

05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. Oficial(a) de 

Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 

002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 770461 Nr: 23483-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 
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PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.M.RODRIGUES MOVEIS PLANEJADOS - ME, 

LUIZ MÁRIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MÁRIO CEZAR DE LIMA - OAB:6.618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora no prazo de 

05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. Oficial(a) de 

Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 

002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 795314 Nr: 1646-85.2013.811.0041

 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 CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO REGIONAL DE MEDIAÇÃO, 

CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM - CRAM, BEATRIZ WRZESINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora no prazo de 

05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. Oficial(a) de 

Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 

002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 834817 Nr: 40095-15.2013.811.0041

 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 GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAYANNE RODRIGUES BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora no prazo de 

05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. Oficial(a) de 

Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 

002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1056916 Nr: 49523-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELLY ARIANI LOMONACO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora no prazo de 

05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. Oficial(a) de 

Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 

002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1115493 Nr: 16833-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIL XAVIER RODRIGUES DE SOUZA, ODIL 

XAVIER RODRIGUES DE SOUZA, ANA RITA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEANY BARROS DE LIMA - 

OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora no prazo de 

05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. Oficial(a) de 

Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 

002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1122328 Nr: 19789-20.2016.811.0041

 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): APTOS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 

84.206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:OAB/MT 

17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora no prazo de 

05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. Oficial(a) de 

Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 

002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 323908 Nr: 24799-60.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARNATA - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

LTDA - ME, TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA - 

OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT, LISIANE 

VALERIA LINHARES SCHMIDEL - OAB:9358, LUIZ AUGUSTO PEREIRA I. 

DE ALMEIDA - OAB:6.663

 DESPACHO

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 430/431, entretanto em tentativa da realização da 

penhora, o CNPJ cadastrado no sistema é divergente do Executado, não 

constando, inclusive, nos autos outra informação para a efetivação da 

mesma, sendo assim, intime-se o Exequente para trazer aos autos o CNPJ 

de Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo dos Lojistas Vestuários e 

Confecções em dez (10) dias.

 Certifique-se a Secretaria a razão da inclusão de Telecomunicações do 

Paraná S.A – Telepar, uma vez que este não faz parte da lide.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 23 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 998397 Nr: 22774-93.2015.811.0041

 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, BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDES E ALMEIDA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, DAYANNY DE ALMEIDA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora no prazo de 

05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. Oficial(a) de 

Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 

002/2017-DF.
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000152-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE TEODORO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012451-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO APARECIDO MOREIRA (EXECUTADO)

MOREIRA E ALVES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001024-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO PEREIRA RAMOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016276-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN SILVIA CICARONI ALBERICI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024382-41.2017.8.11.0041

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:

DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA (EXECUTADO)

MARISA CAMARGO PUPIN (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023094-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLLES FULVIO ROCHA SETUBAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de id.6751534 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR 

MEIO DE 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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016056-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIA CRISTINA LEMOS MELO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008655-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MELISSE RIBEIRO DIAS - ME (EXECUTADO)

MELISSE RIBEIRO DIAS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014677-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

ANA MARIA FERREIRA LEITE OAB - MT0014081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GONCALO RIBEIRO DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014677-82.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: JOSE GONCALO RIBEIRO DE MIRANDA Decisão Interlocutória 

Vistos etc. I – Intime-se a parte autora para apresentar nos autos o 

comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias. A parte interessada poderá consultar através do 

s i t e  w w w . t j m t . j u s . b r 

(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 13431258, pelo Juízo deprecante da 

Comarca de Nobres - MT, com urgência. Cumprida com êxito, devolva-se à 

Comarca de Origem, consignando as nossas homenagens. III – Decorrido 

o prazo sem o cumprimento da determinação supra, com apoio no art. 393 

da CNGC/MT, devolva-se à Comarca de origem, observadas as 

providências pertinentes. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 07 de junho 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: 1007638-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA ALMEIDA (EXECUTADO)

FRANKLIN DELBEM ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018732-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA MARIA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

JOSE CARNEIRO DE FREITAS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015925-20.2017.8.11.0041

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:

E.A.S. BEZERRA - ME (REQUERIDO)

 

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: 1018818-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO JESUS DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos id.9771332. 06/09/2017 

requer de dilação de prazo ( 10 dias) cujo o lapso temporal já decorreu, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016516-79.2017.8.11.0041

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:

REGINALDO ABRIL PONTES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015248-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS PAISAGISMO EIRELI - ME (EXECUTADO)

NILSON NERES REIS SOUZA (EXECUTADO)

MARIA DOS REIS SOUZA LEAL (EXECUTADO)
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003037-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE FREITAS CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1003037-19.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 01 de agosto de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022671-98.2017.8.11.0041

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:

NELSON MARIANO ALVES FILHO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo 10/08/2017) 

requer de dilação de prazo ( 30 dias) cujo o lapso temporal já decorreu, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014962-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020781-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON JOSE JAMARINO (RÉU)

AGUINALDO PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

FRANCIELY TATIANE IGNACIO DOS SANTOS (RÉU)

F.A.S DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - ME (RÉU)

ROSANA LOURENCO JAMARINO (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014023-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO FERREIRA DE AMORIM (EXECUTADO)

R A PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - ME (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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007053-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO ESTRELA 13 LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIER SEBASTIAO DA SILVA OAB - MT4034/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1007053-16.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Aguarde-se decisão 

final no Incidente apenso de n. 1033794-93.2017.8.11.0041. Após, 

certifique-se e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 27 de julho de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014332-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014332-87.2016.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Diante da certidão de 

tempestividade dos Embargos Monitórios apresentados, junto ao ID 

13825467, manifeste-se o requerente sobre os Embargos e documentos, 

no prazo legal. Cumpra-se. A/Cuiabá, 27 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: 1022124-58.2017.8.11.0041

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:

VALDENIR MORAES COUTINHO (EXECUTADO)

TERRA NOVA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS S/C LT 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018896-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIROMI KIKUDA (EXECUTADO)

NELSON HIROSHI KIKUTA (EXECUTADO)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013455-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DA MATA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013455-79.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: ANDERSON DA MATA LIMA 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 1952981-3, Id 13259817, 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, 27 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023052-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023052-72.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: GR 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME Despacho Vistos etc.. Intime-se o 

requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 27 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1076220 Nr: 58066-42.2015.811.0041

 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: B. V. FINANCEIRA S/A C. F. I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON VICENTE DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUIZ PEREIRA - 

OAB:147020/SP, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..

 B. V. Financeira S/A C.F.I, propôs Ação de Busca e Apreensão, em face 

de Welington Vicente de Moraes, no entanto, requereu à fl. 58, 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.

Deixo de oficiar ao DETRAN (RENAJUD) e ao SERASA, tendo em vista, 

não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de 

restrições àqueles órgãos.

Ante a renúncia do prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407198 Nr: 39225-91.2009.811.0041

 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): TRANSPORTADORA PROGRESSO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 74 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 786986 Nr: 40898-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARACI CONCEIÇÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-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.: 727157 Nr: 23011-69.2011.811.0041

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS SACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: cristiana vasconcelos borges 

martins - OAB:, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição da ação, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo 

com fulcro nos artigos 487, inciso II, e 925, ambos do CPC.Condeno o 

Banco requerente apenas e tão somente em custas processuais e deixo 

de condená-lo em honorários advocatícios, tendo em vista que não 

ocorreu o contraditório, não havendo advogado constituído nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 703577 Nr: 38213-23.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMIRA REGINA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRA LEASING ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LISBOA NETO - 

OAB:10557/MT, LEIDIANE COSTA DA SILVA - OAB:9250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos etc.Banco Safra Leasing S/A – Arrendamento Mercantil 

apresentou às fls. 264/269, Embargos de Declaração da decisão proferida 

às fls. 260 dos autos, alegando a existência de omissão pleiteando o 

acolhimento destes para suprir ponto omisso e aclarar a r. decisão. (...) 

Apesar dos substanciosos argumentos expendidos, tenho que o pedido 

não merece prosperar.Novamente objetiva questionar o banco executado 

a matéria decidida na sentença que já transitou em julgado.Inicialmente não 

possui razão o banco nos seus argumentos quando defende a 

possibilidade de levantamento do montante do débito executado na fase 

de cumprimento de sentença (R$ 87.685,73), tendo em vista que apesar 

da penhora ter restado positiva, o banco não efetuou a transferência do 

referido valor.Portanto, inexistem valores depositados nos autos.Ademais, 

já foi decidido inúmeras vezes pelo Juízo, que a matéria trata-se de coisa 

julgada.Conforme se observa da decisão de fls. 211/212, que rejeitou a 

impugnação ao cumprimento de sentença, já exauriu o Juízo a 

matéria.Deveria o banco na oportunidade cabível ter recorrido da 

sentença.Bem ainda, deveria ter questionado o cálculo do débito quando 

de sua intimação, todavia, diante de seu silêncio, na decisão de fl. 223, 

homologou o Juízo o cálculo do débito realizado pela Contadoria 

Judicial.Com efeito, que pretende o embargante/exequente é a 

reapreciação dos autos, conforme fundamento da sentença, tratando-se 

de matéria já abordada e esgotada na sentença guerreada, o que é 

processualmente impossível, visto que já devidamente atingida pela 

preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já 

decidida.Bem ainda, reanalise dos autos no que tange à decisão 

embargada, de fl. 260, que da mesma forma já foi atingida pela preclusão 

pro judicato.Portanto, não há o que modificar nestes autos.Com essas 

considerações, conheço do embargos declaratórios e rejeito os 

mesmos.Intimem-se as partes. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 337842 Nr: 8494-64.2008.811.0041

 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: HSBC BRASIL CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDI CLEBER RODRIGUES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) do valor do débito.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.P. 

R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 893494 Nr: 25563-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Whashington Faria Siqueira - 

OAB:18071A

 Vistos etc.

I – Diante da concordância do exequente com o cálculo realizado 

conforme petição de fl. 107, bem ainda, tendo em vista o silêncio do banco 

executado acerca do mesmo, consoante certidão de fl. 110, homologo o 

cálculo do débito realizado pela Contadoria, às fls. 102/104.

II – Tendo em vista o extrato emitido pela Conta Única que acompanha a 

presente decisão, dando conta de inexistirem valores depositados nestes 

autos, oficie-se àquele departamento, determinando a localização e 

vinculação a estes autos do valor penhorado e transferido via Bacen/Jud, 

encaminhando-se cópia do extrato de protocolamento de ordem judicial de 

bloqueio de valores de fl. 83.

Intimem-se as partes.

Decorrido o prazo recursal, voltem-me os autos em conclusão.

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.: 749356 Nr: 754-16.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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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): JENNIFER NEVES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição da ação, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo 

com fulcro nos artigos 487, inciso II, e 925, ambos do CPC.Condeno o 

Banco requerente apenas e tão somente em custas processuais e deixo 

de condená-lo em honorários advocatícios, tendo em vista que não 

ocorreu o contraditório, não havendo advogado constituído nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 761618 Nr: 14097-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA FERREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Devidamente 

intimado o banco executado para cumprir a sentença, nos termos do artigo 

523 do CPC, o banco permaneceu silente, tendo o Juízo deferido penhora 

online do valor do débito, decisão de fl. 142.

A penhora restou positiva, conforme extrato de protocolamento de fl. 147.

Devidamente intimado acerca da penhora o banco compareceu às fls. 

150/152 apresentando impugnação ao cumprimento de sentença.

Pela decisão de fls. 168/170 rejeitou o Juízo a impugnação ao cumprimento 

de sentença, tendo a referida decisão transitado em julgado, conforme 

certidão de fl. 181.

Assim, tenho que o banco executado cumpriu sua obrigação.

 Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará do valor depositado na 

Conta Única, em favor do exequente, na forma indicada à fl. 172, com os 

rendimentos creditados no período.

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 715110 Nr: 7939-42.2011.811.0041

 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: HILDER ALEKSSANDER DUTRA PLEFFKEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 Vistos etc.

Diante do pedido da parte autora, vindo às fls. 82, 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 15:00 horas, para tentativa de composição nos 

presentes autos.

Determino ao banco requerido, que verifique atentamente as 

particularidades do caso e compareça a esta audiência devidamente 

munido de proposta para solução amigável.

Deve também a parte autora comparecer à audiência munida de proposta 

para solução amigável.

Intime-se a Defensoria Pública, que patrocina a parte autora.

E para tanto, intimem-se as partes. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 100635 Nr: 3210-27.1998.811.0041

 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: ALLAN AYOUB MALOUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CAMPOS JUNIOR, José Guy Vilela de 

Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Vistos etc.

Diante da notícia do falecimento do executado: José Guy Vilela de 

Azevedo, vinda às fls. 174/175, se faz necessária a regularização do polo 

passivo da demanda, devendo a parte autora cumprir com as exigências 

determinadas em lei, prescritas nos artigos 110 e 221, ambos do Código 

de Processo Civil, que determinam em caso de falecimento de uma das 

partes, não a simples comprovação da morte da parte, mas sim, a 

identificação de quem serão os sucessores que irão atuar no polo passivo 

da demanda.

Dessa forma, a parte requerida deve ser representada, judicialmente, nos 

termos da legislação processual vigente da seguinte forma:

a) pelo Inventariante, juntando-se aos autos cópia do Termo de Nomeação 

de Inventariante, se o inventário ainda estiver em andamento;

b) por qualquer herdeiro, juntando cópia do Formal de Partilha, se o 

inventário já estiver sido concluído e os bens penhorados estiverem 

incluídos nos bens arrolados;

c) por qualquer herdeiro que será nomeado responsável pelo pagamento 

dos valores, pelos demais herdeiros e pelo cônjuge supérstite, por meio de 

declarações com firma reconhecida que deverão ser juntadas aos autos, 

se o inventário já foi concluído e os bens penhorados não foram incluídos 

nos bens arrolados ou em caso de inexistência de inventário. Caso tenha 

ocorrido o falecimento posterior de algum dos herdeiros ou do cônjuge 

sobrevivente, deverá ser juntado aos autos, também, a cópia da certidão 

de óbito do mesmo e as declarações assinadas por seus herdeiros.

Assim, cumpra o exequente, no prazo de 30 (trinta) dias, com o acima 

determinado, tomando as providências necessárias no sentido de 

regularizar o polo passivo da demanda.

Decorrido o prazo, renove-se a conclusão.

 Intime-se. 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.: 81414 Nr: 3795-16.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC - FOMENTO MERCANTIL DE CRÉDITO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LICIO DA SILVA, ROSÁRIA SUSUK 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO JOSÉ DA MATA - 

OAB:3.774/O-MT, LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - OAB:2.629/MT, 

THAÍS HELENA MARQUES DE SOUZA - OAB:6897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656/MT

 Vistos etc.

I – Oficie-se à Conta Única, determinando a localização, vinculação e 

unificação a uma única conta judicial de todos os depósitos realizados 

pela Assembleia Legislativa, referente aos descontos na folha de 

pagamento do executado, encaminhando-se cópia dos documentos de fls. 

234/252 e fls. 273/274, 277, 280/281, 285/286, 289/290, 293, 295, 

298/299, 302/303.

 II – Homologo por sentença o acordo celebrado entre as partes, 

instrumentalizado às fls. 305/306, em consequência, julgo e declaro extinto 

o processo, nos termos do artigo 924, inciso III, do Novo Código de 

Processo Civil.
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Custas remanescentes e honorários advocatícios na forma pactuada no 

acordo.

Diante da desistência da penhora de cota parte de capital social, do 

executado junto à Instituição Financeira SICOOB SERVIDOR, como 

associado, determinada no item III da decisão de fls. 225/227, realizada 

conforme auto de penhora e depósito de fls. 258/259, proceda-se à baixa 

da penhora. E para tanto, expeça-se o necessário.

Decorrido o prazo recursal e após a vinculação e unificação dos valores 

em apenas uma conta judicial, pelo Departamento de Depósitos Judiciais, 

expeça-se alvará do valor depositado na Conta Única, em favor do 

exequente.

E para tanto, intime-se o exequente para informar os dados bancários do 

autorizado para proceder à expedição de alvará de levantamento, 

consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da Resolução nº 

15/2012/TP.

 Em seguida, transitada a sentença em julgado, expeça-se o competente 

alvará, com os rendimentos creditados no período.

Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 783686 Nr: 37428-90.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO DO BRASIL S/A, 

BANCO BRADESCO S/A, BANCO SEMEAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BERNARDO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, BREINER RICARDO 

DINIZ RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, FLAIDA BEATRIZ 

NUNES DE CARVALHO - OAB:96864/MG, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:12.208-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.: 1287413 Nr: 4079-86.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LAUDI BATISTA

 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:

 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 DEVOLUÇÃO DA DEPRECATA SEM 

CUMPRIMENTO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 341020 Nr: 12100-37.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADENOP INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:7.597-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 (...) DISPOSITIVO.Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem 

como desconstituo o título executivo judicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o exequente em custas processuais e honorários 

advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor do débito 

devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, caput e §2º do 

CPC.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição 

e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 719343 Nr: 14996-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO DE FIGUEIREDO SANTOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 Vistos etc.

Em razão da divergência do débito exequendo, tendo o banco executado 

apresentado sua irresignação na impugnação ao cumprimento de 

sentença de fls. 364/373, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para 

cálculo do débito, nos parâmetros determinados na sentença de fls. 

164/167.

Vindo o cálculo, intimem-se as partes para manifestarem, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Após, renove-se a conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 983539 Nr: 15630-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE 

ESCRITÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 Vistos etc.

H. Print Reprografia e Automação de Escritórios Ltda propôs Ação de 

Embargos à execução em face de Banco do Brasil S/A, arguindo a 

recuperação judicial da empresa devedora, pleiteando a inexigibilidade do 

débito, argumentando a novação da dívida que supostamente importa no 

pagamento indireto da obrigação discutida nos autos da execução apensa 

(Feito nº 38673-68.2014.8.11.0041 – código: 912721).

Pela decisão proferida à fl. 96, determinou o Juízo a intimação da 

embargante para efetuar o pagamento das custas e taxas judiciárias de 

distribuição dos embargos, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

arquivamento do feito, decisão datada de 06/04/2017.

Devidamente intimado o banco embargante permaneceu inerte, conforme 

certidão vinda à fl. 102.

 Assim, deveria o requerente ter providenciado o recolhimento das 

referidas custas e taxas judiciárias, todavia, permaneceu silente, deixando 

de dar cumprimento à determinação judicial, ensejando assim o 

indeferimento da inicial.

Diante da verificação do vício processual, foi oportunizado à autora a 

chance de retificá-lo. Entretanto, este demonstrando desinteresse na 

ação, deixou transcorrer o prazo sem realizar o recolhimento das custas 

imprescindíveis à continuidade da ação.

Logo, em virtude do não cumprimento da determinação judicial, indefiro a 

petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro nos artigos 330, inciso I e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de 

Processo Civil.
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Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo embargante.

Traslade-se para os autos da execução apensa, cópia desta sentença.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 405252 Nr: 36941-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE FERREIRA CARNEIRO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ORTIZ GONZALEZ - 

OAB:4066/B

 Vistos etc.

Intime-se o banco requerente para que no prazo de 20 (vinte) dias, preste 

as informações solicitadas pela Contadoria à fl. 463.

Decorrido o referido prazo, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1123466 Nr: 20235-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILLA MÓVEIS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, PAULO HENRIQUE LIMA DE ARRUDA - OAB:24770/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:16.377/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 95.

 II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença manejado pela requerida, 

na petição de fls. 97/98, tendo em vista a revisão do contrato na sentença 

de fls. 114/115.

Em vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos e no 

sistema Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como 

cumprimento de sentença, tendo como exequente: Priscilla Móveis Ltda ME 

e como executado: Banco Bradesco S/A.

III – Após, as retificações determinadas no item I, intime-se o banco 

executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Novo Código 

de Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do 

citado Código.

 III – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil dispõe 

serem devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de 

sentença.

Dessa forma, condeno o banco executado ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil.

IV – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 423940 Nr: 8187-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE FERREIRA CARNEIRO PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CNTHIA DURANTE - OAB:, 

IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ - OAB:, MANOEL ARCHANJO 

DAMA FILHO - OAB:, RAFAEL BARROSO FONTELLES - OAB:119910/RJ

 Vistos etc.

I – Diante do pagamento dos honorários periciais realizado pelo banco à fl. 

36, autorizo o levantamento de 50% (cinquenta por cento) da quantia 

depositada em favor do perito nomeado, a ser liberado antes da realização 

da perícia, e o restante a ser liberado após a apresentação do laudo 

pericial, para tanto deve o Sr. Perito trazer aos autos, em 05 (cinco) dias, 

os dados corretos, como CPF/CNPJ, banco, agência e conta corrente, 

consoante determina o artigo 10, § 5º da Resolução n. 15/2012/TP.

Assim, intime-se o perito.

 Após, expeça-se o competente alvará em favor doo perito.

II – Desde já, designo o dia 28/09/2018, às 14:00 horas para o início dos 

trabalhos periciais.

III – Após a apresentação do laudo pericial, autorizo o levantamento dos 

50% (cinquenta por cento) restantes da quantia depositada em favor do 

perito nomeado, na conta bancária por ele indicada.

Intimem-se o perito nomeado, as partes e seus patronos. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1009387 Nr: 27329-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULISSES SILVA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de consignação em 

pagamento, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, confirmando a 

liminar deferida à fl. 25, e, de consequência, declaro extinta a obrigação 

do requerente relativamente às parcelas consignadas (parcelas de n. 32, 

33, 34 e 35/60, com vencimento respectivamente em 28/02/2015, 

28/03/2015, 28/04/2015 e 28/05/2015, do contrato de financiamento de n. 

62410-306702408) em favor do Requerido, no curso do processo, até o 

limite das quantias depositadas, devendo as prestações vincendas, ou 

não depositadas, serem doravante pagas diretamente junto ao 

Requerido.Libere-se desde logo em favor do Requerido as quantias 

depositadas. E para tanto, decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará 

do valor depositado na Conta Única, extrato que acompanha a presente 

sentença, na forma indicada à fl. 55, com os rendimentos creditados no 

período.Determino ao banco requerido que proceda a exclusão do nome 

do Autor de eventuais restrições nos cadastros de inadimplentes, 

referente somente às parcelas consignadas em favor do Requerido, no 

curso do processo. Condeno o Requerido no pagamento de custas e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 20 % (vinte por cento) do valor 

da causa, devidamente atualizada, de acordo com a orientação do artigo 

85 do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1168791 Nr: 39599-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON LUIZ DUARTE DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655, LEANDRO GARCIA - OAB:OAB/SP 210.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA SANTA´NA - 

OAB:20.373, HUGO BARROS DUARTE - OAB:5373, LEANDRO GARCIA - 

OAB:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo 

Civil, e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido.Condeno o requerido ao pagamento das custas 
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processuais e honorários advocatícios do patrono do requerente, que 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento no § 

2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Todavia, a obrigação ficará 

suspensa por ser a requerida beneficiária da justiça gratuita, nos termos 

do artigo 12 da Lei n. 1.060/50, decisão de fl. 35.Defiro, em parte, os 

pedidos do requerido constantes da petição de fls. 93/95 e para tanto: 

Reconheço a quitação do contrato de adesão ao grupo de consórcio 

firmado entre as partes, Proposta de Transferência de Consórcio (PTC) de 

nº 93038 174, referente ao grupo 30525, cota 383, documento de fls. 

21-v/22.Defiro a baixa da alienação fiduciária e para tanto, oficie-se ao 

Detran/MT, para que proceda à imediata baixa do gravame.Diante da 

quitação, determino a imediata baixa de eventuais restrições no nome do 

requerido junto aos órgãos de proteção ao crédito. Oficiem-se aos órgãos 

de proteção ao crédito, Serasa e SPC, determinando a baixa da restrição 

existente no nome da requerida, em relação ao débito aqui 

discutido.Determino o levantamento dos valores depositados judicialmente 

a título de purga da mora, extrato que acompanha a presente sentença, 

em favor do requerido.E para tanto, intime-se o requerido para informar os 

dados bancários do autorizado para proceder à expedição de alvará de 

levantamento, consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da 

Resolução nº 15/2012/TP. Após, expeça-se o competente 

alvará.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1150309 Nr: 31869-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO PET SHOP LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 133.

 II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 136/138. Após, as 

retificações determinadas no item I, intime-se o banco executado na forma 

indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil, 

para pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do citado Código.

 III – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil dispõe 

serem devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de 

sentença.

Dessa forma, condeno o banco executado ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil.

IV – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1282167 Nr: 2437-78.2018.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC - FOMENTO MERCANTIL DE CREDITO 

LTDA, JORGE LUCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614-0/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de embargos de terceiro movido por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão União e Negócios em face de FMC – Fomento 

Mercantil de Crédito Ltda e Jorge Lúcio da Silva.

Tendo em vista o acordo realizado pelas partes nos autos da execução 

apensa (Feito n.º 3795-16.1997 – código: 81414), em que foi firmada a 

desistência e baixa da penhora de cotas partes de capital social da 

Cooperativa, ora embargante, bem ainda, diante da homologação do 

referido acordo nos autos da execução, terminando por extinguir a 

mesma, tenho que a presente ação perdeu seu objeto.

 Com efeito, questionava-se nestes embargos de terceiro exatamente a 

penhora de cotas partes de capital social da Cooperativa, assim, julgo e 

declaro extinto a presente execução, pela evidente perda do seu objeto, 

consoante o art. 485, IV do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em honorários advocatícios.

Eventuais custas processuais por parte do embargante.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 356868 Nr: 27465-97.2008.811.0041

 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 ABN AMRO REAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o banco requerente, às fls. 68/70, 

juntou as publicações do edital de citação do requerido.

Extrai-se da certidão de fls. 71 que, embora citado por edital, o requerido 

não apresentou defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fls. 71, informando que o requerido 

deixou de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia.

 Dou-lhe Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, 

militante no Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Em seguida, intime-se o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover ao andamento do feito, sendo silêncio interpretado como 

desinteresse na ação, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1147442 Nr: 30618-60.2016.811.0041

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA TELLES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de ação de busca e apreensão movida por Banco 

Honda S/A contra Maria Luiza Telles da Silva, do bem descrito na inicial. 

Apesar de deferida a liminar de busca e apreensão o veículo não foi 

localizado.Por conseguinte, o banco autor requereu a execução da Cédula 

de Crédito Bancário(...) Além disso, o contrato (Cédula de Crédito Bancário 

de nº 1199397-1, de fls. 19/20) está assinada pela devedora preenchendo 

os requisitos do artigo 784, inciso II, do CPC, além de vir acompanhado de 

planilha do débito.Assim, defiro a conversão em ação de execução, nos 

termos do art. 5º do DL 911/69. Retifique-se a autuação, capa dos autos e 

oficie-se à Distribuição.2. 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 

Código de Processo Civil.3. Não havendo pagamento, munido da segunda 

via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, 

efetuando a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do 

artigo 829 do Novo Código de Processo Civil.4. Na hipótese de o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 

caput e parágrafo primeiro do Novo Código de Processo Civil.5. Fixo desde 

já, honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 
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827 do Novo 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 Novo 

Código de Processo Civil.6. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do 

Novo 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.Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 924472 Nr: 46139-16.2014.811.0041

 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): OSCAR MINAS NOVAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-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 que , no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste nos autos a respeito da devolução da carta 

precatória de fls. 84/103.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 824690 Nr: 30735-56.2013.811.0041

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise mais amiúde aos autos aferi que não consta 

a comprovação da distribuição da carta precatória na petição de fls. 73/74 

indicada pela parte autora. Impulsiono os autos para intimar a parte autora 

para comprovar a distribuição da carta precatória, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de desconsiderar a realização do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 912721 Nr: 38673-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE 

ESCRITÓRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 20495-A, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - 

OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5222/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido do banco exequente, vindo à fl. 126 e para tanto, concedo 

o prazo de 15 (quinze) dias ao mesmo para esclarecer se o crédito aqui 

discutido se encontra arrolado na recuperação judicial de nº 

15125-14.2014 – Código: 877514, e se desta forma, o banco, ora 

requerente, se habilitou como credor naqueles autos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1136123 Nr: 25635-18.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA EPP, 

JULIANO FERNANDES DOS SANTOS SILVA, VANESSA APARECIDA DA 

SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14.485, JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - 

OAB:18900

 Vistos etc.(...) Diante dos substanciosos argumentos expendidos, tenho 

que o pedido merece prosperar.Compulsando os autos, importante 

verificar se a execução deve prosseguir em relação aos devedores 

coobrigados, motivo pelo qual, merece guarida os declaratórios.Cumpre 

destacar que a orientação jurisprudencial esposada pelo Superior Tribunal 

de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou-se no sentido de que o 

disposto no art. 49, §1º, da Lei 11.101/2005, prevê que os credores do 

devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios 

contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.Com essas 

considerações, conheço do embargos declaratórios e acolho os mesmos, 

devendo a ação de execução prosseguir perante os devedores 

coobrigados: Juliano Fernandes dos Santos Silva e Vanessa Aparecida 

da Silva.Intimem-se as partes. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1096750 Nr: 9191-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON FERNANDO GOMES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED. MÚTUO 

DOS SERV. PODER JUD. FEDERAL E DO MP UNIÃO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO HERMAN RAMOS 

- OAB:OAB/MT 8.855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 Vistos etc.Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do 

Poder Judiciário Federal e do Ministério Público da União do Estado de Mato 

Grosso - COOPERJUS apresentou às fls. 232/234, Embargos de 

Declaração da sentença proferida às fls. 227/231 dos autos, alegando a 

existência de omissão pleiteando o acolhimento destes para suprir ponto 

omisso e aclarar a r. decisão. (...) Assim, não há o que modificar nestes 

autos, devendo os declaratórios serem rejeitados.Com efeito, que 

pretende o embargante/exequente é a reapreciação dos autos, conforme 

fundamento da sentença, tratando-se de matéria já abordada e esgotada 

na sentença guerreada, o que é processualmente impossível, visto que já 

devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz 

modificar questão já decidida.Ademais, entendo que a sentença deveria 

ser combatida através do recurso cabível.Com essas considerações, 

conheço do embargos declaratórios e rejeito os mesmos.Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 242028 Nr: 10535-72.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS SVERSUT, NORMA REGINA DE 

OLIVEIRA SVERSUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos etc.

A fim de que o Juízo possa analisar o pedido de penhora online, manejado 

pelo exequente à fl. 101, deve o banco manifestar se desiste da penhora 

do imóvel realizada à fl. 49.

Assim, intime-se o banco exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar se desiste da penhora do imóvel do propriedade do executado 

realizada à fl. 49.

Decorrido o referido prazo, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 843561 Nr: 47457-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIEL SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1.8071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10229, 

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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 858266 Nr: 236-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE NASCIMENTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:1807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10247, 

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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 465953 Nr: 33341-62.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. MACHADO SILVA ME, MARCIO MACHADO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10256, 

sem a manifestação da parte exequente.

 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 464719 Nr: 32558-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. W. N. DE SIQUEIRA MODAS - ME, BENEDITO 

WILSON NUNES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10199, 

sem a manifestação da parte exequente.

 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 246212 Nr: 14014-73.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAISA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - 

ME, WILSON DIAS FERREIRA, JAIRA MARIA CABRAL DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR HUMBERTO ALVES 

FILHO - OAB:5.025, JOÃO JORGE ALVES DE ARAÚJO - OAB:5252

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10254, 

sem a manifestação da parte exequente.

 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 736932 Nr: 33390-69.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/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 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.: 1014659 Nr: 29588-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, PAULO CESAR DA ROSA GÓES - 

OAB:18021-A, RODRIGO FRASSETTO GÓES - OAB:17981-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10256, 

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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 719204 Nr: 14885-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANACLETO GIRALDELLI BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10222, 

sem a manifestação da parte requerente.
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 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1093872 Nr: 7883-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP, 

JAILSON COUTO RIBEIRO, KAELYA LEAL DOS SANTOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:OAB/MT 

13.842-A, 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, 

tendo em vista a não atualização dos dados cadastrais do patrono da 

causa, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora da decisão de fls. 30 para o devido 

cumprimento das determinações ali estampadas cujo teor vem a seguir 

transcrito:

 Vistos etc.

1. Defiro a emenda à inicial.

2. Citem-se os executados para pagarem a dívida em 03 (três) dias, 

consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo 

Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do mesmo 

Códex.

3. Não havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem 

como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da 

penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de 

Processo Civil.

4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil.

5. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, 

conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o 

pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão 

reduzidos à metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 

827, do Código de Processo Civil.

6. Intime-se o exequente para que deposite o comprovante de pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado.

7. 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1284247 Nr: 3021-48.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CÂNDIDO, GENEZIO GOMES DOS 

SANTOS, NERI TEREZINHA GRANZOTTO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A 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 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 devolução da carta precatória para 

a comarca de origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 776216 Nr: 29512-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL TRANSPORTADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA, LAEL FIDELIS DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10256, 

sem a manifestação da parte exequente.

 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 769528 Nr: 22499-52.2012.811.0041

 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: BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA ESTER ESPINDOLA 

CECHET, WALDIR CECHET JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 

84.206, THIAGO SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10256, 

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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 339218 Nr: 10065-70.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAYONARA CRISTINA FIRMINO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS - 

OAB:12.052/MT

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10222, 

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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1038044 Nr: 40599-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK GIORDANY AQUINO FRAPORTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10246, 

sem a manifestação da parte requerente.
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 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.: 1047864 Nr: 45345-58.2015.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELEN FINGER, TALITA FINGER

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência n°. 49876 fls. 47, 

traz o indicativo para o cumprimento da diligencia o bairro Poção. Cabe 

ressaltar que o mesmo DIVERGE do endereço indicado nos autos fls. 45, 

onde indica o bairro Areão para cumprimento; 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 o 

endereço correto e Guia de pagamento, 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.: 741228 Nr: 38013-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MORENO PONDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANE DESTRI NEGRETTI - 

OAB:20.028/MT

 Certifico e dou que decorreu prazo para a parte executada efetuar o 

pagamento dos valores apesar de devidamente intimado via DJE na forma 

do artigo 523 do NCPC, bem como para apresentar a impugnação ao 

cumprimento de sentença nos termos do art.525 do NCPC.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente para manifestar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias quanto a certificação do decurso ora 

realizada, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 852102 Nr: 54963-95.2013.811.0041

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. T. COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência n°. 52654 fls. 45, 

traz o indicativo para o cumprimento da diligencia o bairro Centro. Cabe 

ressaltar que o mesmo DIVERGE do endereço indicado nos autos fls. 34 e 

41, onde indica o bairro Planalto e bairro Cpa I para cumprimento; 

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 o endereço correto e Guia de pagamento, 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.: 727314 Nr: 23172-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ESTER ESPINDOLA CECHET M.E., 

ESPÓLIO DE MARIA ESTER ESPINDOLA CECHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art.257, II do NCPC, cumprindo 

determinação do MM Juiz , nos termos da Ordem de Serviço 03/2016, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação em 

jornal local de ampla circulação. É o que me cumpre impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1007930 Nr: 26795-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENECOL ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA, 

MARIO DOS SANTOS JUNIOR, ELIANE DE BARROS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista ao contido na petição de fls 59/65 , informo a necessidade 

de juntada do comprovante de pagamento da Guia a ser expedida no site 

(serviços /guia/certidão de distribuição p/ processos de execução) bem 

como impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º 

do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 738180 Nr: 34734-85.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR ANGELO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MECANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:10.064/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:211.648

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

05 (cinco) dias quanto aos cálculos de fls.283/288 cujo conteúdo 

encontra-se devidamente lançado no sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 720772 Nr: 16232-98.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 
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pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 734930 Nr: 31266-16.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO GOMES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERT DO CARMO AMORIM - 

OAB:72847/MG, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 210572 Nr: 21163-57.2005.811.0041

 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: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO CERRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 41038 Nr: 13132-87.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANGÉLICA MACIEL LEÃO FILHO, 

ALCIDES CAVALCANTI DE SOUZA LEÃO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, NÚBIA NARCISO 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:6.247OABMT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 Vistos etc.

Remetam-se os autos ao perito contábil, para ciência acerca da 

discordância dos executados do cálculo às fls. 634/635 e 636/644, bem 

como para proceder à retificação no cálculo, se for o caso.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 998706 Nr: 22903-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILZA BRASILIANA DA COSTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 105.

II – Assim, intime-se o executado, nos termos dos artigos 513, II e 523 do 

CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 73562 Nr: 3893-64.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADJAIR ANATALIO SAMPAIO, LENIR FATIMA 

DE BARROS SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2.838 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVIDES ATAÍDIO 

GONÇALVES - OAB:13.440-A

 Vistos etc.

Diante do termo de acordo de fls. 148/150, defiro o pedido de suspensão 

da ação. Suspendo o feito até 01/06/2020, data para pagamento da última 

parcela do acordo.

Expeça-se o competente alvará para levantamento da quantia penhorada 

nestes autos em favor do patrono do exequente, na forma indicada às fls. 

148 (último parágrafo).

Decorrido o prazo, intimem-se as partes para informarem quanto ao 

cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 463091 Nr: 31499-47.2010.811.0041

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030530/7/2018 Página 313 de 614



TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA CHRISTIANE DA SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:108.911-SP, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído à requerida nos autos pela ausência da execução da 

liminar.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 296130 Nr: 11991-23.2007.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONIR DE FÁTIMA FERREIRA FERNANDES

 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:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído à requerida nos autos pela ausência da execução da 

liminar.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 793012 Nr: 47097-70.2012.811.0041

 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: EMERSON DOS SANTOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, WILSON LISANDRO VEIGA - OAB:15427

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, de acordo com 

o artigo 487, I do Código de Processo Civil.Condeno o requerente no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte 

contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da 

causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 2º, do CPC, que ficará 

suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 

da Lei n. 1.060/50.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 751889 Nr: 3676-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDELCIO VANZELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Devidamente citado para o pagamento do débito, o executado 

não pagou a dívida e nem ofereceu bens à penhora, consoante certidão 

de fls. 24. Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 

835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo Civil, que indicam o 

dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir a 

execução.Ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 

26.03.2007, defiro o pedido de penhora online constante de fls. 88/89 do 

exequente Banco do Brasil S/A, e, para tanto ordeno que se oficie ao 

Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio 

de valores até o montante do débito atualizado, (...) constituo como Termo 

de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema 

BacenJud.Intime-se o executado, dando-lhe ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Novo Código 

de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao 

valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos 

termos do artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará 

a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se os necessários. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 882928 Nr: 18500-23.2014.811.0041

 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: ROSALINO GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, ARNON GUIMARÃES DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos etc.I – Totalmente impertinente a afirmação do requerente às fls. 

68, pois deve ser observado pelo mesmo o integral cumprimento do 

contido no artigo 232, e seus incisos, do CPC/73.II – Observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária.Entrementes, com o provimento n.º 004/2008 do 

Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem.Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos:(...) Nesse diapasão, tenho que, 

em se tratando esta de ação anulatória de contrato de financiamento com 

respectiva baixa no gravame junto ao detran c/c indenização por danos 

morais posta por Rosalino Gomes de Souza em face de Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A e Arnon Guimarães de Macedo, 

APENAS de responsabilidade civil, cujo objeto da lide não atende às 

especificações da competência desta vara, a declaração de 

incompetência e a determinação de redistribuição é medida que se 

impõe.Neste sentido temos os julgados de conflitos negativos de 

competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste Juízo para 

continuar processando esta demanda, em relação ao polo passivo, que se 

visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao cartório distribuidor 
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para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao Juízo Cível 

competente.Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 836097 Nr: 41153-53.2013.811.0041

 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: TÂNIA ELIONE DOS SANTOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:9.963 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435

 Vistos etc.

Tendo em vista a decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial n. 

1.578.526 – SP, no qual o Ministro Relator determinou a suspensão de 

tramitação dos processos pendentes que versem sobre a questão 

afetada, ou seja, acerca da validade da cobrança, em contratos 

bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro de 

contrato e/ou avaliação do bem, até julgamento final do referido Recurso, 

assim, determino ad cautelam a suspensão do presente feito.

Assim, após o julgamento do mencionado Recurso, com a devida certidão 

de trânsito em julgado, voltem-me os autos conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 773400 Nr: 26552-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÂNIA ELIONE DOS SANTOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 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 de dados cadastrais pelos Sistemas Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) e Bacenjud (Banco Central) da requerida:

- Tania Elione dos Santos Martins – CPF n. 346.698.251-00.

Assim, visto que as respostas acima acompanham esta decisão, intime-se 

o requerente para das andamento ao feito, com a busca e apreensão do 

bem e citação da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 946515 Nr: 58329-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÂNIA ELIONE DOS SANTOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MICHELLY DIAS MASSONI - OAB:15.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028

 Diante disso, julgo IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo o benefício 

da justiça gratuita deferida por este Juízo em favor da Impugnada nos 

autos da ação principal apensa.Condeno o Impugnante ao pagamento de 

custas processuais, nos termos do artigo 82, §2º do CPC.Decorrido o 

prazo recursal, traslade-se cópia desta decisão para os autos em 

apenso.Após, desapense-se e arquive-se o presente incidente, com as 

cautelas de praxe.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 946516 Nr: 58330-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÂNIA ELIONE DOS SANTOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435, MICHELLY DIAS MASSONI - OAB:15.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028, MARILENE CORREA RAMOS - OAB:9.963 / MT

 (...) ISTO POSTO, de livre convencimento, REJEITO a impugnação ora sob 

apreciação e mantenho inalterado o valor atribuído à causa.Sem 

condenação em custa e honorários face à natureza desta 

decisão.Certifique-se o desfecho desse julgado nos autos do processo 

principal. Decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente Incidente.P. R. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 904287 Nr: 33048-53.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY LOPES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:OAB/MT 11.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Vistos etc.

Desnecessária a conclusão dos autos.

Foi cumprida a determinação de fls. 422 às fls. 423/424 pelo Banco 

requerido.

Cumpra a Secretaria a decisão de item II, às fls. 394v, bem como com o já 

determinado às fls. 425, COM URGÊNCIA, subindo os autos à Egrégia 

Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 943378 Nr: 56501-77.2014.811.0041

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO VENCANCIO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de bloqueio do veículo junto ao DETRAN, primeiro 

porque que já existe averbação decorrente da própria alienação fiduciária, 

que por si só, dá conhecimento a terceiros da existência de gravame no 

bem objeto da inicial.

 Segundo, por força do disposto no artigo 6º, da Resolução nº 159 de 

CONTRAN, que reza que a alienação fiduciária em garantia de veículo 

automotor deverá constar no Certificado de Registro do veículo, 

circunstância esta que impede a transferência ao adquirente de boa-fé, já 

que o interessado na aquisição do bem, necessariamente, tomará 

conhecimento da operação.

II – Intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono via imprensa, para adotar medidas visando o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 454271 Nr: 25854-41.2010.811.0041

 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: APARECIDO TOMAZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS II - 
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OAB:12052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 Vistos etc.

I – Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

II – Após, tendo em vista a decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial 

n. 1.578.526 – SP, no qual o Ministro Relator determinou a suspensão de 

tramitação dos processos pendentes que versem sobre a questão 

afetada, ou seja, acerca da validade da cobrança, em contratos 

bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro de 

contrato e/ou avaliação do bem, até julgamento final do referido Recurso, 

assim, determino ad cautelam a suspensão do presente feito.

Assim, após o julgamento do mencionado Recurso, com a devida certidão 

de trânsito em julgado, voltem-me os autos conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 924484 Nr: 46147-90.2014.811.0041

 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: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9.059/MT, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147, 

ROBERTA BASSO CANALE - OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) A conversão da presente busca e apreensão em ação de execução 

baseia-se nos requisitos do art. 784, inciso III, do CPC.Assim, defiro a 

conversão em ação de execução, nos termos do art. 5º do DL 911/69. 

Retifique-se a autuação, capa dos autos e oficie-se à Distribuição.2. 

Cite-se o executado para pagar a dívida de R$ 333.786,58 (trezentos e 

trinta e três mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito 

centavos) 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 CPC.3. Não havendo pagamento, munido da 

segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil.4. Fixo desde 

já honorários em 10% (dez por cento) do valor da dívida (item 02), e que 

se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os honorários 

devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do §1º do artigo 

827 do Código de Processo Civil.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. Intime-se o exequente para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 400430 Nr: 33112-39.2009.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA D ARC GARCIA SCANDOLIERE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço 

a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e 

declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do CPC.Condeno o 

Banco requerente em custas processuais, mas deixo de condenar ao 

pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono 

constituído à requerida nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 764085 Nr: 16710-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA BATISTA FABRIZI, JANAINA 

BATISTA FABRIZI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 744747 Nr: 41819-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES BATISTA MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS AUGUSTO MARTINS 

- OAB:18.059/MT, GELSON MENEGATTI FILHO - OAB:8594/MT, JOSÉ 

CARLOS MENEGATTI - OAB:12029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:17.314/CE

 (...) I – A impugnação somente poderá versar para as hipóteses 

elencadas no parágrafo 1º do artigo 525 do CPC, ou seja, só tem 

cabimento quando os pressupostos processuais da impugnação são 

detectados, prontamente, como inexistentes, ou quando seja viável negar 

a executividade do título.Aduz o Banco impugnante existir excesso de 

execução no cálculo realizado pela exequente.Determinada a remessa 

dos autos à Contadoria Judicial para apurar acerca do suposto excesso 

de execução, verificou-se realmente existir saldo a ser restituído ao 

Banco executado.Assim, compulsando detidamente os autos, 

substanciosos os referidos cálculos de fls. 204/207, homologo o cálculo 

do débito apresentado pela Contadoria às fls. 204/207.Logo, pelo exposto, 

acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas e tão somente 

em relação ao valor de excesso apurado no cálculo da Contadoria de R$ 

1.283,72.II – Desta forma, do montante penhorado e vinculado à Conta 

Única, extrato de fls. 134/135, o montante de R$ 1.283,72 deve ser 

restituído ao Banco executado, por se tratar de excesso de 

execução.Expeça-se alvará em favor do Banco executado, na forma 

indicada às fls. 210, do valor do excesso de execução (fls. 204/207) de 

R$ 1.283,72, com os rendimentos creditados no período.III – Expedido o 

alvará, o remanescente restante depositado na Conta Única deve ser 

liberado em favor do exequente.Assim, intime-se o exequente para 

informar os dados bancários do autorizado para proceder à expedição de 
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alvará de levantamento, consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da 

Resolução nº 15/2012/TP.E para tanto, cumprido o determinado 

anteriormente, expeça-se alvará em favor do exequente, na forma a ser 

indicada, do valor da execução (fls. 206 – R$ 949,11) com os rendimentos 

creditados no período.IV – Cumpridos os itens anteriores, certifique-se e 

retornem os autos conclusos para extinção da ação pelo cumprimento da 

obrigação.Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 454445 Nr: 25968-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERI GARAFFA, ANEDI MEGIOLARO SANTOS, 

EDWIN ZIOLKOWSKI, ARLENE DE ARRUDA, LUCAS FERREIRA GOMES, 

MARIA RUIZ DA SILVA, OLME IVO BELLANDI, VALDIR MEDEIROS, 

VALDERES SPIGUEL, VANIO JOSÉ CARMINATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos etc.

Remetam-se os autos ao contador judicial, novamente, para ciência 

acerca da discordância dos executados do cálculo às fls. 468/481, bem 

como para proceder à retificação no cálculo, se for o caso.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1026964 Nr: 35344-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA DE SOUZA HONDA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos constato que ainda não houve a citação da 

executada, logo, para que seja analisado o pedido de constrição de 

valores/bens de fls. 90/91, deve o exequente providenciar a 

angularização processual com a citação da executada.

Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1140746 Nr: 27715-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FC TELEFONIA LTDA, UIRSON MIRANDA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado nos embargos propostos por FC 

TELEFONIA LTDA e UIRSON MIRANDA FONSECA em face do BANCO 

BRADESCO S/A, mantendo-se hígido o título executivo, devendo dar 

prosseguimento a execução nos seus ulteriores termos. Por corolário, 

condeno os embargantes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em favor do embargado, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma da recomendação 

contida no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil, obrigação que 

ficará suspensa por serem os embargantes beneficiários da justiça 

gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 443374 Nr: 19030-66.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F C TELEFONIA LTDA, UIRSON MIRANDA 

FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CARVALHO 

DIAS - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 Vistos etc.

Diante da Conversão de Arresto em Penhora de fls. 63, defiro o pedido de 

fls. 66, assim, expeça-se mandado de avaliação do bem constante às fls. 

44.

Intime-se o exequente para o devido recolhimento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, que deverá providenciar através da emissão de guias 

online no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Vindo os Laudos, manifestem-se as partes, em 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 916274 Nr: 40958-34.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO CANUDO DA MATA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 136/141 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

da sentença proferida às fls. 133/135, pleiteando o recebimento destes 

embargos, dando-lhe provimento, afirmando que a margem consignável do 

requerente não sofreu qualquer alteração, e o requerido fez alterações de 

cobrança por livre liberalidade, estando a sentença em desacordo com as 

provas, devendo ocorrer a reforma da decisão quanto do esclarecimento 

dos fatos, com a procedência da ação, tanto do dano material quanto ao 

dano moral.

Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120).

O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum 

nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos.

Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e jurídicos 

necessários, e ainda questionados pelo embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo.

Pretende o embargante a reforma da decisão, pedido este que não é 

cabível em sede de Embargos de Declaração.

Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos 
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Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1080718 Nr: 1891-91.2016.811.0041

 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): MARCIO SALES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888/MT

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da causa, 

devidamente atualizado, face ao princípio da causalidade adequada.Traga 

o patrono do Banco requerente, em 05 (cinco) dias, os dados corretos do 

autorizado ao levantamento, seu nome, CPF/CNPJ, banco, agência e conta 

corrente, consoante determina o artigo 10, §5º da Resolução n. 

15/2012/TP.Após, expeça-se alvará judicial do valor depositado em juízo, e 

suas devidas correções, ao patrono do Banco requerente, consoante 

informações a serem trazidas pelo mesmo, para a devida quitação das 

parcelas depositadas corrigidas, vencidas em 10/2015 e 

11/2015.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 896644 Nr: 27381-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÍRIS CAPILÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 I - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II - Defiro a consulta dos dados cadastrais da executada pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, procedo 

à consulta do endereço da executada:

 - Íris Capilé de Oliveira. – CPF nº 021.720.891-68.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 945254 Nr: 57545-34.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGAFLEX INDÚSTRIA DE ARGAMASSA E 

REVESTIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços;

II – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que 

este Juízo não possui convênio com o referido Sistema;

III – Defiro a consulta dos referidos dados pelos Sistemas Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) e Bacen/Jud (Banco Central), do requerido:

- Argaflex Indústria de Argamassa e Revestimento LTDA - CNPJ nº 

731.9717/0001-40.

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.: 111076 Nr: 2088-03.2003.811.0041

 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: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS 

ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIA JANE DE SOUSA BRANDÃO, DONIZETE 

APARECIDO FERREIRA, JORGE CARLOS REINERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:6853/MT, EDE MARCOS DENIZ - OAB:6.808/MT, MÁRIO LÚCIO 

FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, §5º, III, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído aos executados nos autos.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 818762 Nr: 25083-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J P DA SILVA CONSTRUTORA - ME, JEAN 

PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ - 

OAB:34.856-A/GO, MARIZZE FERNANDA MARTINEZ - 

OAB:34.857-A/GO, MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA - 

OAB:91.811/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos (protocolo datado em 

26/02/2018) requer de dilação de prazo ( 10 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 1057714 Nr: 49871-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880, 

JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:270.628 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10228, 

sem a manifestação da parte exequente.

 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 230778 Nr: 298-76.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUÍDORA DE MEDICAMENTOS DIMELIFE 

LTDA-ME, LUIZ FERREIRA DA SILVA, VANIA MOREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISANDIR DE OLIVEIRA 

REZENDE - OAB:3.653, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - 

OAB:3575-B/MT

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10216, 

sem a manifestação da parte exequente.

 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 768046 Nr: 20904-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YVA PAES DE BARROS, SEBASTIÃO 

FORTUNATO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10238, 

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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1039113 Nr: 41209-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJ FOMENTO MERCANTIL, JEAN PEDRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10262, 

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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 819056 Nr: 25346-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10266, 

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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 836685 Nr: 41623-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A - ABN REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDEN CAMINHOES LTDA ME

 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 de intimação publicado no DJE 10214, 

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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 405671 Nr: 37557-03.2009.811.0041

 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): COMERCIAL G M DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A, 

MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA 

BATISTA MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10213, 

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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 758905 Nr: 11173-95.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CITICARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA GONÇALVES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 
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IBANEZ - OAB:SP-206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10230, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 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:

 Vistos etc.

C.C.C.L.A.A. Centro Norte de Mato Grosso Sicredi Centro Norte MT ajuizou 

Ação Monitória em face de Luiz Carlos Peres Cassis, objetivando o 

recebimento de um crédito no valor de R$ 21.425,41 (vinte e um mil, 

quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos), 

representado pela Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a 

Produtos e Serviços – Pessoa Física. Acostou à inicial os documentos de 

fls. 08/27.

Requereu a expedição do competente mandado monitório e, não havendo 

pagamento, a sua conversão em procedimento executivo.

Devidamente citado o requerido por edital (fls. 89/91), este permaneceu 

inerte, consoante certidão de fls. 92, lhe sendo dado curador especial que 

apresentou embargos por negativa geral.

Ante o exposto, com fulcro no §2º do artigo 701, do Código de Processo 

Civil, converto o mandado inicial em mandado executivo, constituindo de 

pleno direito o título executivo, no valor de R$ 21.425,41 (vinte e um mil, 

quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos), corrigido 

até 04/07/2011.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e em 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da 

causa, devidamente atualizado, nos termos do § 2º do artigo 85, Código de 

Processo Civil.

Determino o prosseguimento do feito na forma prevista na Parte Especial, 

Livro I, Título II, Capítulo III, do CPC.

 P. R. I. C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Transitada em julgado, intime-se o exequente a providenciar a memória 

atualizada do débito, para prosseguimento na forma executiva de 

cumprimento de sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1317502 Nr: 12523-11.2018.811.0041

 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: JOSE EUDES DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CLAUDIA LUCAS DOS 

SANTOS - OAB:33002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065-A

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1137732 Nr: 26438-98.2016.811.0041

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO SANTANA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/GO 21.593A, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) A conversão da presente busca e apreensão em ação de execução 

baseia-se nos requisitos do art. 784, inciso III, do CPC.Assim, defiro a 

conversão em ação de execução, nos termos do art. 5º do DL 911/69. 

Retifique-se a autuação, capa dos autos e oficie-se à Distribuição.2. 

Cite-se o executado para pagar a dívida de R$ 31.683,98 (trinta e um mil, 

seiscentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos) 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 

CPC.3. Não havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, 

deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens 

quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil.4. Fixo desde já honorários em 10% (dez por 

cento) do valor da dívida (item 02), e que se houver o pagamento integral 

no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade, 

consoante os termos do §1º do artigo 827 do Código de Processo Civil.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. Intime-se 

o exequente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 785612 Nr: 39481-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A, MANOEL ARCHANJO & 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEDA MARIA DE FIGUEIREDO PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Paz Neto - 

OAB:24301/O

 Vistos etc.

I – Chamo o feito à ordem.

II – Revogo as decisões de fls. 70 e 79, por não ser a via adequada a tal 

pleito do exequente, devendo pleitear em ação própria.

Ademais, o objetivo da ação aqui proposta (Busca e Apreensão) foi 

atingido, não havendo o que ser pleiteado além do apreciado e julgado na 

presente demanda (sentença de fls. 46/47).

III – Indefiro o pedido da executada de fls. 87/88 e 96/103, por também não 

ser a via adequada, tratando-se de coisa julgada.

IV – Consoante a certidão de trânsito em julgado de fls. 48, intime-se o 

exequente para cumprir com o determinado no item II da decisão de fls. 59, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1082394 Nr: 2671-31.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAEL P. OLIVEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DELA JUSTINA - 

OAB:13.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A
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 Vistos etc.

Intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono 

via imprensa, para dar andamento ao feito, cumprindo integralmente com a 

decisão de fls. 49, especialmente quanto ao item IV, sob pena de 

revogação da mesma, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1234001 Nr: 16234-58.2017.811.0041

 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): IZAEL P. OLIVEIRA - ME, IZAEL PORTELA 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se o cumprimento da decisão proferida nos autos apensos (n. 

2671-31.2016 – código 1082394) de fls. 78, pois de extrema necessidade 

para concessão ou não da liminar aqui pleiteada.

Após, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1082487 Nr: 2706-88.2016.811.0041

 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: RENE FERREIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PATRICIO ELIAS - 

OAB:8.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Em face do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, e, de consequência:1 – 

Mantenho os juros remuneratórios da cédula de crédito bancário aventada 

em 2,20% ao mês;2 – Pela licitude, neste caso, mantenho a capitalização 

diária de juros, pois expressamente pactuada (item 5, fls. 28v);3 – 

Determino a exclusão da “Taxa de Remuneração – Operações em Atraso” 

(que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), deve-se 

instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (ambos como contratado 

na cláusula 6, fls. 30) e, ainda, a correção monetária pelo INPC;4 – 

Mantenho como contratado o IOF, posto que legal e livremente pactuado, 

não havendo qualquer outra tarifa pactuada;5 – Após a revisão do débito, 

desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do requerente, 

deve-se em primeiro proceder à compensação e, posteriormente, a 

repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na 

base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária 

pelo INPC, a contar da data do dispêndio.Considerando a sucumbência 

mínima do Banco requerido, condeno o requerente ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% 

(vinte por cento) do valor atualizado da causa, na forma da previsão 

contida no §2º, do artigo 85 do CPC.A liquidação de sentença deverá 

obedecer aos parâmetros desta decisão.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1045262 Nr: 44041-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ANTONIO BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ANTONIO BRUNO - 

OAB:7818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Diante do requerimento do autor às fls. 55, intimem-se as partes para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem acerca do valor depositado nos 

autos, bem como se há possibilidade de acordo.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1085704 Nr: 4130-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIMMY ANDERSON DOS SANTOS

 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: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Vistos etc.

Tendo em vista que o Banco requerido trouxe novos documentos após a 

sua Contestação e o prazo para Impugnação do requerente, intime-se o 

requerente para que se manifeste sobre a petição e os documentos de fls. 

63/67, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1127631 Nr: 22015-95.2016.811.0041

 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: FERNANDES MAIA, NELSON FERREIRA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A. CFI, BANCO DO BRASIL 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CARNEIRO CAMPOS - 

OAB:18.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Vistos etc.Observo que a presente demanda decorre de relação 

subjacente não adstrita à relação tipicamente bancária.Entrementes, com o 

provimento n.º 004/2008 do Conselho da Magistratura este Juízo passou a 

ter competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, independente do polo 

processual que ocupem.Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 

1º, do supracitado provimento, senão vejamos:(...)Nesse diapasão, tenho 

que, em se tratando esta ação de reparação de danos materiais e morais 

e repetição de indébito c/c pedido de liminar posta por Fernandes Maia e 

Nelson Ferreira Fonseca em face de BV Financeira S/A C.F.I. e Banco do 

Brasil S/A, APENAS de responsabilidade civil, cujo objeto da lide não 

atende às especificações da competência desta vara, a declaração de 

incompetência e a determinação de redistribuição é medida que se 

impõe.Neste sentido temos os julgados de conflitos negativos de 

competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste Juízo para 

continuar processando esta demanda, em relação ao polo passivo, que se 

visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao cartório distribuidor 

para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao Juízo Cível 

competente.Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 360180 Nr: 30084-97.2008.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIA DE SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17.300-B, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:31084/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos constato que ainda não houve a citação da 

executada, logo, para que seja analisado o pedido de constrição de 

valores/bens 177/178, deve o exequente providenciar a angularização 

processual com a citação da executada.

Assim, intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, promovendo 

a citação da executada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1158565 Nr: 35320-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTÔNIO GOMES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – As partes entabularam acordo, consoante fls. 44/54, no entanto o 

executado descumpriu a avença, conforme petição de fls. 65.

Observo que o executado não foi formalmente citado, no entanto, 

compareceu espontaneamente nos autos, assim dou-o por citado.

 II – Intime-se o exequente para trazer aos autos o cálculo do débito 

atualizado que pretende executar, descontados os valores que o 

executado pagou das parcelas do acordo, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de fls. 65.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 800091 Nr: 6514-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEVÃO MANOEL ALVES CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para trazer aos autos o cálculo do débito 

atualizado, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de fls. 75.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1250735 Nr: 21396-34.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEVÃO MANOEL ALVES CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 824365 Nr: 30427-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS, ALFREDO ZUCCA NETO - OAB:154.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro a substituição do polo passivo da presente demanda às fls. 

179/256, devendo passar a integrá-lo Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Não Padronizados Alternative Assets I (Fundo Alternartive), 

registrando-se a alteração no sistema Apolo e na capa dos autos.

II – Tendo em vista a informação de fls. 180, defiro o pedido para citação 

postal dos executados, e, para tanto expeça-se carta de citação (via 

postal, com AR), no endereço indicado às fls. 180, com urgência.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 813720 Nr: 20190-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W D REPRESENTAÇÕES LTDA, BENEDITA 

AUGUSTA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a Carta de Citação de fls. 91 não foi devolvida pelo 

Correio, proceda a Secretaria a citação dos executados, via postal (com 

AR), no endereço informado às fls. 90v para a Comarca de Campo Grande 

– MS, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 243802 Nr: 12277-35.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY CAMPOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BEZERRA - 

OAB:11.714-A/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770/MT

 Vistos etc.

I – Diante do depósito constantes nestes autos de fls. 47, 49, 51, 67, 76, 

78, 80, 86, 90, 96, 121, 137, 160, 166, 170 e do extrato fornecido pelo 

SisconDJ informando que não há conta para o referido processo, oficie-se 

ao Departamento de Depósitos Judiciais do Poder Judiciário de Mato 

Grosso requisitando a vinculação dos valores depositados, devendo a 

Sra. Gestora encaminhar uma cópia do comprovante de depósito judicial, 

no prazo de 02 (dois) dias.

II – Intime-se o Banco executado para manifestar sobre a petição de fls. 

317, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 991538 Nr: 19258-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTER MODAS REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA, ALDEIR ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Compulsando os autos constato que ainda não houve a citação dos 

executados, logo, para que seja analisado o pedido de constrição de 

valores/bens às fls. 53, deve o exequente providenciar a angularização 

processual com a citação dos executados.

Assim, intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, promovendo 

a citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1101541 Nr: 11139-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT FOMENTO - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES, NICE MARIA 

XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICE MARIA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Oficie-se à Conta Única do Poder Judiciário, para vincular a estes 

autos, os numerários bloqueados e transferidos, via Sistema Bacenjud, 

encaminhando-se cópia do detalhamento de ordem judicial de bloqueio dos 

valores de fls. 53/54, no prazo de 02 (dois) dias.

II – Certifique a Secretaria o decurso de prazo para a executada impugnar 

a penhora online realizada às fls. 53/54, visto que não possui advogado 

constituído nos autos, consoante determina o artigo 854, parágrafos 2º e 

3° do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1076248 Nr: 58085-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS, SADI LUIZ BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA SÃO GABRIEL LTDA, LUIZ 

CARLOS MARTINS DA CUNHA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que no sistema Infoseg não se tem mais acesso para 

consulta de dados cadastrais, defiro a consulta dos referidos dados pelo 

Sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal), dos executados:

- Construtora São Gabriel Ltda, CNPJ n. 07.277.321/0001-87;

- Luiz Carlos Martins da Cunha Junior, CPF n. 865.719.741-34.

Visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 248196 Nr: 15724-31.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINENTAL EAGLE BRASIL LTDA, DELANO 

MARCUS COUTINHO GONDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro a substituição do polo passivo da presente demanda às fls. 

95/99, devendo passar a integrá-lo Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Não Padronizados – PCG Brasil Multicarteira, registrando-se a 

alteração no sistema Apolo e na capa dos autos.

II – Conforme documentos carreados aos autos, o exequente não localizou 

valores para penhora em dinheiro na conta dos executados, defiro o 

pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para localização 

de bens dos executados:

 - Continental Eagle Brasil LTDA – CNPJ nº 04.476.439.0001-46;

- Delano Marcus Coutinho Gondim – CPF: 142.057.854-53.

Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre o resultado da 

consulta no Sistema da Delegacia da Receita Federal, bem ainda, para dar 

andamento ao feito, no prazo de em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 376711 Nr: 12770-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELTA VEÍCULOS LTDA, ELIZEU MARIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 Vistos etc.

I – Devidamente intimados para o cumprimento de sentença às fls. 581, os 

executados não apresentaram impugnação e nem comprovaram o 

pagamento do débito, consoante certidões de fls. 583 e 585.

II – Entretanto, para análise do pedido de penhora online às fls. 588, 

intime-se o douto patrono do exequente, para trazer aos autos a planilha 

atualizada do valor que pretende executar, bem ainda, incluindo os valores 

fixados às fls. 581, em 10 (dez) dias.

Após, retornem os autos conclusos.

 Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 795361 Nr: 1795-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA MARIA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LEITE FERNANDES - 

OAB:2.544-A/MT, WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA - OAB:10.767/MT

 Vistos etc.I – Intime-se o exequente para manifestar sobre o detalhamento 

do veículo localizado via Sistema Renajud às fls. 101, informando o seu 

interesse, no prazo de em 05 (cinco) dias.II – (...) que indicam o dinheiro 

como primeira opção para fins de penhora para garantir a execução.Defiro 

o pedido de penhora on-line constante às fls. 116/118 e, para tanto ordeno 

que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito atualizado em 

08/01/2018 - R$ 80.635,69 (oitenta mil seiscentos e trinta e cinco reais e 

sessenta e nove centavos), que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes à executada: Márcia Maria Costa Silva – 

CPF nº 544.584.981-34, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja 

cópia faz parte integrante desta decisão, excluídas as reservas mantidas 

pelo Banco Central.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Intime-se o executado, dando-lhe ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de 

Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora 

quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas 

processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por 

ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do 

STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, servindo a publicação desta decisão como 

intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 747406 Nr: 44656-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. B. R. DA COSTA & CIA LTDA, ALMIR NUNES 

GERVÁSIO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – Intime-se o exequente para se manifestar sobre o resultado 

da consulta no Sistema Renajud de fls. 78, informando o seu interesse no 

arresto dos veículos relacionados, em 05 (cinco) dias.II – (...) defiro o 

pedido de arresto, constrição, “online” constante de fls. 86/87 pelo 

exequente Itaú Unibanco S/A, CNPJ 60.701.190/0001-04, e, para tanto, 

ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito atualizado 

até fevereiro/2018 - R$ 504.474,69 (quinhentos e quatro mil quatrocentos 

e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) -, que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes aos 

executados, A. B. R. da Costa & Cia Ltda, CPF nº. 04.137.925/0001-30 e 

Almir Nunes Gervásio de Araújo, CPF n° 045.336.451-94 e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 04/2007 – CGJ, 

constituo como Auto de Arresto o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Expeça-se mandado para que o Sr. Oficial de Justiça 

cumpra o §1º do art. 830 do CPC.Após, intimem-se os executados, 

dando-lhe ciência do arresto formalizado, para os efeitos do parágrafo 3º 

do artigo 854 do Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará o 

arresto quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

Bacenjud, por ter havido resposta negativa, providencie o exequente o 

regular andamento do feito com a citação dos executados, no prazo de 05 

(cinco) dias.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.: 219784 Nr: 28215-07.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE RODRIGUES CUNHA, ELIANE HERREIRA 

CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICENTE RODRIGUES CUNHA - 

OAB:3717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para manifestarem o que entenderem de direito, para 

o devido andamento processual, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 179306 Nr: 26569-93.2004.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE HERREIRA CUNHA, VICENTE RODRIGUES 

CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICENTE RODRIGUES CUNHA - 

OAB:3717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a petição de fls. 422, intimem-se as partes para 

manifestarem o que entenderem de direito, para o devido andamento 

processual, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 718456 Nr: 11628-94.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDO LONARDONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:10609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 81.

I – Diante do pagamento por parte do banco executado do valor parcial do 

débito, consoante comprovante de depósito de fls. 92, defiro o pedido do 

exequente de fls. 95/96, para levantamento do incontroverso depositado.

E para tanto, expeça-se o competente alvará em favor do exequente na 

forma, indicada às fls. 95, com os rendimentos creditados no período.

II – Intime-se o Banco executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

a complementação do pagamento do débito, recolhendo o remanescente, 

conforme petição de fls. 95/96.

III – Em havendo INÉRCIA da parte executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão.

 Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 754043 Nr: 6005-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI JOAQUIM BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 9.943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:319.501 SP, RODRIGO FRASSETTO GÓES - 

OAB:17981-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista as juntadas dos comprovantes de transferências dos 

alvarás às fls. 164/167, bem ainda, diante da certidão de trânsito em 

julgado de fls. 169, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

presentes autos, com as cautelas de estilo.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022813-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THASSIA GAIVA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARCONDES OAB - MT14214/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022816-68.2018.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Thássia Gaíva SIlva ajuizou a presente Ação de Inexistência de Débitos 

c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência 

Antecipada em face de Banco Bradesco S/A. Aduz a requerente que seu 

nome foi incluso junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito 

pelo requerido, entretanto, que nunca contratou com o mesmo, e que o 

requerido negativou seu nome indevidamente por uma dívida 

supostamente vencida em 04/04/2018 no valor de R$ 53.980,20. Assim, 

requer em sede de tutela antecipada que o requerido exclua e se 

abstenha de incluir seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito, a inversão do ônus da prova e a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. É o relatório. Fundamento e Decido. Em relação ao pedido 

de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, Inverto o ônus probatório nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que não se 

deve confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus 

financeiro de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei 

atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), 

certamente não está determinando que, além desse ônus processual 

próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as despesas 

de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte 

requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE 

HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT /2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). No que tange ao pedido de tutela de urgência, é uma 

providência que possui cognição sumária. Analisando o feito através 

desta ótica, vislumbro os requisitos necessários a sua concessão, 

conforme o art. 300 do CPC. A probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, se constatam quando a 

requerente aduz que não possui débitos com o requerido e nunca 

contratou com o mesmo. Ainda, pelo fato de haver restrição ao crédito por 

uma dívida que, segundo alega, não contratou, o que lhe causará prejuízo 

econômico e moral. Diante disso, defiro a tutela de urgência. Oficiem-se às 

entidades SERASA e SPC, para que providenciem a exclusão de seus 

registros de inadimplência constantes em nome da requerente, no que 

tange aos débitos de contrato junto ao requerido, objeto da presente 

demanda. Ainda, intime-se o requerido para que venha a se abster de 

realizar novas inclusões em nome da requerente nos cadastros de 

quaisquer órgãos de proteção ao crédito, até ulterior deliberação, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), conforme artigo 497 do CPC. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 27 de julho de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022949-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT0011406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022949-65.2018.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Marcos Antonio dos Santos ajuizou a presente Ação de Indenização por 

Danos Morais c/c Declaração de Inexistência de Débito e com Pedido de 

Justiça Gratuita em face de Banco Santander S/A. Aduz o requerente que 

seu nome foi incluso junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito pelo requerido, entretanto, que nunca contratou com o mesmo, e 

que o requerido negativou seu nome indevidamente pelo valor de R$ 

106.000,00. Assim, requer em sede de tutela antecipada que o requerido 

exclua e se abstenha de incluir seu nome dos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, a inversão do ônus da prova e a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Fundamento e Decido. Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). No que tange ao pedido 

de tutela de urgência, é uma providência que possui cognição sumária. 

Analisando o feito através desta ótica, vislumbro os requisitos 

necessários a sua concessão, conforme o art. 300 do CPC. A 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, se constatam quando o requerente aduz que não possui 

débitos com o requerido e nunca contratou com o mesmo. Ainda, pelo fato 

de haver restrição ao crédito por uma dívida que, segundo alega, não 

contratou, o que lhe causará prejuízo econômico e moral. Diante disso, 

defiro a tutela de urgência. Oficiem-se às entidades SERASA e SPC, para 

que providenciem a exclusão de seus registros de inadimplência 

constantes em nome do requerente, no que tange aos débitos dos 

contratos junto ao requerido, objetos da presente demanda. Ainda, 

intime-se o requerido para que venha a se abster de realizar novas 

inclusões em nome do requerente nos cadastros de quaisquer órgãos de 

proteção ao crédito, até ulterior deliberação, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

conforme artigo 497 do CPC. Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado 

as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 27 de julho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022957-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO INDUSTRIARIO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA ZANELLA OAB - PR67842 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022957-42.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Defiro, 

excepcionalmente, o recolhimento das custas ao final do processo, ante a 

alegação de impossibilidade momentânea do requerente de custear as 

despesas processuais, garantindo-lhe, dessa forma, o direito 

constitucional de acesso à Justiça. II – No tocante à aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, Inverto o ônus probatório nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que não se 

deve confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus 

financeiro de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei 

atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), 

certamente não está determinando que, além desse ônus processual 

próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as despesas 

de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte 

requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE 

HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT /2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). III – Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos 

arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

A/Cuiabá, 27 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003062-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MENDONCA CAMPOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1003062-95.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Certifique a Secretaria 

acerca da tempestividade da Impugnação aos Embargos à Execução 

apresentada junto ao ID 13345129. Sendo tempestiva, manifeste-se o 

embargante sobre a Impugnação aos Embargos à Execução, no prazo 

legal. Cumpra-se. A/Cuiabá, 27 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1013951-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1013951-11.2018.8.11.0041 Ação: de Consignação em Pagamento c/c 

Revisional de Contrato com Pedido Parcial de Tutela Antecipada 

Embargante: Maria Auxiliadora da Silva Embargado: Banco BMG S/A 

Decisão Interlocutória Vistos etc. A embargante apresentou junto ao ID 

1348370 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da decisão inicial proferida junto 

ao ID 13373326, pleiteando o acolhimento destes embargos, posto que a 

decisão foi omissa/contraditória no tocante à sua determinação de 

apresentação de documentos, afirmando que os contratos de cartão de 

crédito consignados são oferecidos por telefone, não possuindo cópia 

destes, sendo concedido à mesma a inversão do ônus da prova, logo, o 

requerido deve apresenta-los não ação. Atendendo ao comando do art. 

1.024 do CPC, vieram-me os autos em conclusão. É o Relatório. 

Fundamento e Decido. O Código de Processo Civil é expresso e específico 

quando do cabimento dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 

1.022. Ainda, segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de 

completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de 

Processo Civil, 2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 

2120). O pedido da embargante não merece prosperar. Não vislumbro no 

decisum nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada 

através dos embargos. Ademais, consta na decisão todos os 

fundamentos fáticos e jurídicos necessários, e ainda questionados pela 

embargante, sendo esta extremamente clara em sua totalidade, assim não 

pairam dúvidas de qualquer trecho seu conteúdo. Pretende a embargante 

a reforma da decisão, pedido este que não é cabível em sede de 

Embargos de Declaração. Isto posto recebo os Embargos de Declaração e 

REJEITO os referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos 

da decisão. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 27 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1022449-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILMAIR MILHOMEM DE OLIVEIRA (AUTOR)

JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA DE ALMEIDA NOGUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022449-33.2017.8.11.0041. AUTOR: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA, 

DILMAIR MILHOMEM DE OLIVEIRA RÉU: CAROLINA DE ALMEIDA 

NOGUEIRA Decisão Interlocutória Vistos etc. Trata-se de Ação de Imissão 

na Posse com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada em Caráter 

Antecedente proposta por José Aparecido de Oliveira e Dilmair Milhomem 

de Oliveira em desfavor de Carolina de Almeida Nogueira. Extrai-se do 

contexto fático que, os autores através de Escritura Pública de Compra e 

Venda de Propriedade Imóvel lavrada e registrada junto à matrícula sob n. 

51.269, registrado no 5º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, adquiriram a 

propriedade de um imóvel residencial, a aquisição se operou junto à 

instituição Banco Intermedium S/A, por meio de arrematação de leilão 

extrajudicial. Explicaram na exordial que o referido imóvel encontrava-se 

ocupado pela parte requerida que, apesar de notificada extrajudicialmente, 

não desocupou o imóvel. Compulsando os autos, verifico que a presente 

ação de imissão foi apensada a Ação Declaratória de Nulidade de Ato 

Jurídico sob nº 1007400-49.2017.8.11.0041. Tramitando a demanda 

perante uma das varas de feitos gerais, o M.M. Juíz declinou de sua 

competência em favor de uma das varas especializadas em direito 

bancário. Entretanto, nos termos do provimento n.º 004/2008 do Conselho 

da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva para 

processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações 

realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do 

Banco Central, independente do polo processual que ocupem. Nessa linha 
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de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do supracitado provimento, senão 

vejamos: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da 

Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 

125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às 

seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, 

também visualizadas no quadro anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª 

passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. Assim, com o provimento 

n. 004/2008 do Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter 

competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, independente do pólo 

processual que ocupem, consoante se depreende do comando do inciso I 

do artigo 1º do supramencionado provimento. Desta forma, tenho que, a 

relação jurídica posta sob análise não atende às especificações da 

competência desta vara, a declaração de incompetência é medida que se 

impõe. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VERDADEIRA AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE 

– INCOMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA ESPECIALIZADA – DISCUSSÃO 

DE INTERESSES INDIVIDUAIS DE ÁREA URBANA – NÃO INCIDÊNCIA DO 

ART. 1º, III, DO PROVIMENTO Nº 004/2008 – CONFLITO PROCEDENTE. 1. A 

competência da Vara Especializada em Direito Agrário (art. 1º, III, do 

Provimento nº 004/2008), se circunscreve a processar e julgar feitos 

relativos às causas que envolvam conflitos fundiários coletivos, dentro do 

Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio. 2. Não 

preenchidos os requisitos legais, por se tratar de litígio entre particulares e 

envolvendo imóvel urbano, deve a pretensão ser remetida a uma das 

Varas Cíveis para seu regular processamento. 3. Conflito procedente para 

estabelecer a competência do juízo suscitado. (CC 12231/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/08/2016, Publicado no 

DJE 26/08/2016). Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, e SUSCITO CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, consoante se depreende os termos do 

inciso II do artigo 66 e o caput do artigo 951 do Código de Processo Civil, 

determinando, nos moldes do inciso I e parágrafo único do artigo 953 do 

Código de Processo Civil, a expedição de ofício ao Presidente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as cópias 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 27 de julho de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007400-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDA DEUSA NOGUEIRA TAIT (AUTOR)

CARLOS ALBERTO BORDIM (AUTOR)

GENI NOGUEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

MAURÍCIO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

GECILDA NOGUEIRA BORDIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO QUESADA OAB - MT0006288S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA DE ALMEIDA NOGUEIRA (RÉU)

BANCO INTERMEDIUM SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007400-49.2017.8.11.0041. AUTOR: GENI NOGUEIRA DOS SANTOS, 

GENILDA DEUSA NOGUEIRA TAIT, GECILDA NOGUEIRA BORDIM, CARLOS 

ALBERTO BORDIM, MAURÍCIO RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: BANCO 

INTERMEDIUM SA, CAROLINA DE ALMEIDA NOGUEIRA Decisão 

Interlocutória Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato 

Jurídico com pedido de Tutela c/c Indenização proposta por Geni Nogueira 

dos Santos, Maurício Rodrigues dos Santos, Genilsa Deusa Nogueira Tait, 

Gecilda Nogueira Bordim e Carlos Alberto Bordim em desfavor de Banco 

Intermedium S/A e Carolina de Almeida Nogueira. Extrai-se do contexto 

fático que, o imóvel urbano matriculado sob n. 51.269, registrado no 5º 

Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, de propriedade da idosa Maria Waldhelm 

Nogueira (86 anos de idade), teria sido objeto de simulação de contrato de 

compra e venda, realizado entre a proprietária (através de procuração 

pública) e sua neta Carolina de Almeida Nogueira. E que, além disso, para 

a aquisição do bem a pretensa compradora (Carolina), segundo consta, 

entabulou um contrato bancário de alienação fiduciária com o Banco 

Intermedium S/A, oferecendo em garantia o próprio imóvel. Assim, 

objetivando a anulação do negócio jurídico realizado entre a descendente 

(Carolina), ascendente (Maria) e o Banco Intermedium S/A, por reputarem 

nulo de pleno direito, uma vez que não houve qualquer anuência dos 

filhos, os autores propuseram a referida ação, com pedido de tutela de 

urgência objetivando o bloqueio da matrícula do imóvel sob n. 51.269 para 

evitar a transferência do imóvel à terceiros até o julgamento final da lide. 

Contudo, em conexão com o presente feito, redistribuído perante este 

Juízo, a Ação de Imissão na Posse PJE nº 1022449-33.2017.8.11.0041, 

distribuída pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Capital, proposta por José 

Aparecido de Oliveira e Dilmar Milhomem de Oliveira em face de Carolina 

de Almeida Nogueira. Tramitando a presente demanda perante uma das 

varas de feitos gerais (7ª Vara Cível da Capital), o M.M. Juíz declinou de 

sua competência em favor de uma das varas especializadas em direito 

bancário. Entretanto, nos termos do provimento n.º 004/2008 do Conselho 

da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva para 

processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações 

realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do 

Banco Central, independente do polo processual que ocupem. Nessa linha 

de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do supracitado provimento, senão 

vejamos: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da 

Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 

125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às 

seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, 

também visualizadas no quadro anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª 

passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. Assim, com o provimento 

n. 004/2008 do Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter 

competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, independente do pólo 

processual que ocupem, consoante se depreende do comando do inciso I 

do artigo 1º do supramencionado provimento. Desta forma, tenho que, a 

relação jurídica posta sob análise não atende às especificações da 

competência desta vara, tratando-se de matéria de responsabilidade civil, 

a declaração de incompetência é medida que se impõe. Nesse sentido: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA MATÉRIA NÃO AFETA AO DIREITO 

BANCÁRIO AÇÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA 

MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO § 2º, I DO 

ART. 1º DO PROVIMENTO 004/2008 COM COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL 

CONFLITO PROCEDENTE. Se a matéria em discussão não é própria de 

Direito Bancário, mas trata de Declaração de Nulidade de Ato Jurídico e 

Danos Morais, a competência para o processamento é da Vara Cível. (CC 

59318/2015, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015)(CC 44904/2015, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2015, Publicado 

no DJE 07/10/2015) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência 

deste Juízo para continuar processando esta demanda, e SUSCITO 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, consoante se depreende os 

termos do inciso II do artigo 66 e o caput do artigo 951 do Código de 

Processo Civil, determinando, nos moldes do inciso I e parágrafo único do 

artigo 953 do Código de Processo Civil, a expedição de ofício ao 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com 

as cópias necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 27 de julho de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1016514-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON CAMPOS CONTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1016514-75.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Observa-se, que as partes pedem a homologação do acordo e, ao mesmo 

tempo, a suspensão do processo até que se dê integral cumprimento do 

referido acordo, no entanto, verifica-se a existência de incompatibilidades 

entre os pedidos de homologação com base no artigo 487 e o pedido de 

suspensão do processo, uma vez que as causas contidas no artigo 487 

do CPC, por si só, já são causas extintivas, na medida em que o 

mencionado artigo refere-se à resolução do mérito. Desta feita, defiro 

apenas o pedido de suspensão da ação de ID 14129732. Suspendo o feito 

até 10/08/2021, data para pagamento da última parcela do acordo. 

Decorrido o prazo, intimem-se as partes para informarem quanto ao 

cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 27 de 

julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012708-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIETA PARREIRAS MACIEL NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1012708-32.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Observa-se, que as partes pedem a homologação do acordo e, ao mesmo 

tempo, a suspensão do processo até que se dê integral cumprimento do 

referido acordo, no entanto, verifica-se a existência de incompatibilidades 

entre os pedidos de homologação com base no artigo 487 e o pedido de 

suspensão do processo, uma vez que as causas contidas no artigo 487 

do CPC, por si só, já são causas extintivas, na medida em que o 

mencionado artigo refere-se à resolução do mérito. Desta feita, defiro 

apenas o pedido de suspensão da ação de ID 13393491. Suspendo o feito 

até 27/06/2020, data para pagamento da última parcela do acordo. 

Decorrido o prazo, intimem-se as partes para informarem quanto ao 

cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 27 de 

julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1016249-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CBA TRANSPORTES EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

dayse guimarães fernandes balduino OAB - MT13587/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1016249-10.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Inicialmente, ressalto que, apesar de devidamente citado para os termos 

da presente ação, o requerido deixou transcorrer o prazo de resposta 

(certidão de ID 10828210), e, embora tenha comparecido posteriormente 

apresentando contestação junto ao ID (11865062), o fez de forma 

intempestiva, assim declaro o requerido Banco Bradesco S/A revel. No 

entanto, o fato de ser revel não significa que sofrerá os seus efeitos, 

podendo o Juiz excepcionar a presunção de veracidade, na medida em 

que apreciando, livremente, as provas dos autos, poderá mitigar a 

aplicação do artigo 344 do CPC, julgando a causa de acordo com o seu 

livre convencimento, até porque, a presunção de veracidade não implica 

na procedência do pedido, o que se tornam verdadeiros são os fatos e 

não as questões de direito. II – Apesar de ser revel, após ter comparecido 

aos autos, o requerido deve ser regularmente intimado dos atos 

processuais, desta forma, torno sem efeito a certidão de ID 13828519, 

pois não foi intimado o requerido. Assim, restituo o prazo ao Banco 

requerido para se manifestar acerca da decisão de ID 13089615, iniciando 

seu prazo a contar de sua intimação da presente decisão. Após, 

certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 27 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1015835-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ODAIR PENASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA BAGGIO LOPES DE SOUZA OAB - SP211887 (ADVOGADO)

ROSIMEIRE GABRIEL CHAVES OAB - SP350558 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1015835-75.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Defiro a 

emenda à inicial de ID’s 13808105, 13808117, 13808122 e 13808129. II – 

Presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar, 

defiro a liminar para que o requerido apresente, no prazo da resposta, 

todos os contratos bancários de produtos ou serviços oferecidos ao autor 

nos últimos cinco anos, com seus respectivos extratos, ainda que 

subjacentes de qualquer modalidade de negociação ou renegociação de 

débitos ou venda de produtos, da conta bancária em nome do Autor, conta 

corrente 00342-49 e agência 0820. III – Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, consignando no 

mandado a advertência do art. 400 do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 27 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: 1005111-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO PEDRO DA CONCEICAO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1005111-46.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Deixo de 

acolher o pedido de baixa de restrição junto ao RENAJUD, junto ao ID 

13380970, posto que não houve nenhuma determinação anterior deste 

juízo para a inclusão de restrição judicial perante ao DETRAN. II – 

Conforme decisão de ID 13267969 os autos se encontram suspensos até 

dezembro/2020, data para pagamento da última parcela do acordo. 

Aguarde-se na Secretaria o decurso do mencionado prazo, e cumpra-se 

integralmente a referida decisão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 
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decisão como intimação. A/Cuiabá, 27 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: 1002860-21.2018.8.11.0041

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:

DARI JARBAS DE LIMA ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002860-21.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DARI JARBAS DE LIMA 

ALBUQUERQUE 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 Modelo: SENTRA (BLACKMASK) 2.0 16M 

MT FLEX 4P, Marca: NISSAN, Chassi: 3N1AB6AD6DL653818, Ano 

Fabricação: 2012, Ano Modelo: 2013, Cor: PRETA, Placa: OBN3397, 

Renavan: 538738944, 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, 27 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: 1019127-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEBLON RENT A CAR 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: 

1019127-39.2016.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

LEBLON RENT A CAR LTDA - ME Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial. 2. Cite-se o devedor para pagamento do débito, 

ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do 

crédito que instrui o pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 

702 do CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto 

pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de custas 

processuais. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

4. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do código de processo civil. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 27 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: 1012103-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON CAMPOS CONTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012103-86.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: CLEVERSON CAMPOS CONTO 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 TOYOTA/RAV-4 25L 4X4, 

placa QBI-2223, chassi JTMDF4EV9EJ015531, ano/modelo 2014, cor 

BRANCA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 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, 27 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: 1022471-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERLIANE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022471-57.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: CERLIANE DOS SANTOS 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 

VOLKSWAGEN/ GOL TREND G5 1.6 8V, Ano Fabricação/Modelo 2013, 

Chassi 9BWAB05U4DP007384, RENAVAM 460303872, Placa OBB-3500, 
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Cor BRANCA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 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, 27 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013716-44.2018.8.11.0041

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:

MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013716-44.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos 

etc. 1. Cite-se o devedor para pagamento do débito, ou para opor 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que 

instrui o pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do 

CPC). 2. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficará o devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 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, 27 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: 1013707-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA DA CONCEICAO VIEIRA (EXECUTADO)

ISAIAS EVANGELISTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

JAMILE KETHLYN SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

JOELSON PEREIRA SENA (EXECUTADO)

DANIELLY SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

EDSON FIDELIX DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013707-82.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: EDSON FIDELIX DA SILVA - ME, DANIELLY SANTOS DA 

SILVA, JOELSON PEREIRA SENA, JAMILE KETHLYN SANTOS DA SILVA, 

ISAIAS EVANGELISTA DOS SANTOS, FATIMA DA CONCEICAO VIEIRA 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 1. Citem-se os executados para 

pagarem a dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando 

do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o 

disposto no art. 916 do mesmo Códex. 2. Não havendo pagamento, munido 

da segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 3. Na 

hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. 4. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do 

valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem 

ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 5. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. Cumpra-se a 

presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. M/Cuiabá, 

27 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001018-40.2017.8.11.0041

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:

FLAVIO APARECIDO PASSADORE JUNIOR - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1001018-40.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Homologo por sentença, 

para que surtam seus devidos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas 

partes instrumentalizado junto ao ID 5835933. Em consequência, julgo e 

declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios 

conforme pactuado, e custas remanescentes, se houver, deverão ser 

arcadas pelo requerido. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 27 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014093-15.2018.8.11.0041

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:

VALDEMAR FERNANDO DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014093-15.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em 

face de Valdemar Fernando da Cruz, no entanto requereu desistência do 

feito junto ao ID 13464154. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Custas processuais de distribuição e eventuais custas 
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remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar à SERASA 

e ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este 

juízo determinando o apontamento da referida ação em seu cadastro 

(SERASA) nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 27 de 

julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013629-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILTON LARANJO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1013629-88.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A propôs Ação de Busca e Apreensão com Pedido 

Liminar em face de Adenilton Laranjo da Silva, no entanto requereu 

desistência do feito junto ao ID 13665148. Em consequência, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes 

ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista 

não haver nenhum ofício expedido por este juízo determinando a inclusão 

de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 27 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014260-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RILDO DE ANDRADE RIBAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014260-32.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc.  Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão 

em face de Rildo de Andrade Ribas, no entanto requereu desistência do 

feito junto ao ID 13666134. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do 

requerente. Deixo de oficiar à SERASA e ao DETRAN, tendo em vista não 

haver nenhum ofício expedido por este juízo determinando o apontamento 

da referida ação em seu cadastro (SERASA) nem a inclusão de restrição 

judicial àquele órgão (DETRAN). Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 27 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001351-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1001351-55.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A propôs Ação de Busca e Apreensão 

com Pedido de Liminar em face de Jair da Rosa, no entanto requereu 

desistência do feito junto ao ID 13530985. Em consequência, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes 

ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista 

não haver nenhum ofício expedido por este juízo determinando a inclusão 

de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Ante a renúncia do prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 27 de julho de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033325-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LENISVAL CARDOSO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1033325-47.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Ponta Administradora de 

Consórcios Ltda propôs Ação de Execução de Título Executivo 

Extrajudicial em face de Lenisval Cardoso Pereira, no entanto requereu 

desistência do feito junto ao ID 12380139. Em consequência, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, julgo e declaro extinto o 

processo, na forma da previsão contida no art. 924, II do CPC. Custas 

remanescentes, se houver, serão arcadas pelo exequente desistente, 

conforme preceitua o caput do artigo 90 do CPC. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 27 de julho de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003232-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER MARCIO GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1003232-67.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Itaucard S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar em face de 

Walter Marcio Guimarães, no entanto requereu desistência do feito no ID 

13769653. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de 

acolher o pedido de baixa de restrição junto ao RENAJUD, posto que não 

houve nenhuma determinação anterior deste juízo determinando a inclusão 

de restrição judicial perante ao DETRAN. Ante a renúncia do prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. A/Cuiabá, 27 de julho 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035414-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEGRAO OAB - SP138723 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P.P - SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARCO ANTONIO PORTO GODOI JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SALMA REGINA FLORENCIO DE MORAIS OAB - GO15036 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1035414-43.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Ante a notícia de 

composição, com a devida assinatura de ambas as partes junto ao ID 

13036803, com a informação de total cumprimento do acordo junto ao ID 

13409305, homologo o referido acordo celebrado entre as partes, pondo 

fim a litígio. Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com 

resolução do mérito, na forma da previsão contida no art. 924, II do CPC. 

Honorários conforme pactuado. Custas remanescentes, se houver, serão 

arcadas pelos executados. Ante à renúncia do prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os presentes 

autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença. P.R.I.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 27 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017480-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERREIRA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017480-38.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em face de 

Marcelo Ferreira de Moraes, no entanto requereu desistência do feito junto 

ao ID 13821119. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução 

de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo 

Civil. Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. 

Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício 

expedido por este juízo determinando a inclusão de restrição judicial 

àquele órgão (DETRAN). Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 27 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014797-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDETE 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 n. 

1014797-96.2016.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco GMAC S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão em face de Gildete Batista da Silva, 

no entanto requereu desistência do feito junto ao ID 5484401. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais 

custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar ao 

DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

determinando a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Ante 

a renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 27 de 

julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002990-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANALICE DE SOUZA COSTA (REQUERIDO)

JHONATHAN ARIMEDEQUE RODRIGUES ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1002990-45.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Bradesco S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. 

60.746.948/0001-12, com sede em Osasco/SP, por intermédio de seus 

advogados, ingressou perante este juízo com a presente Ação de Busca 

e Apreensão contra Jhonathan Arimedeque Rodrigues Arruda, brasileiro, 

inscrito no CPF sob n. 018.711.041-73, residente e domiciliado nesta 

Capital, expondo e requerendo o que segue. Alega que firmou com o 

requerido uma cédula de crédito bancário n. 003.652.417, em 14/07/2014, 

no valor de R$ 21.000,00 para pagamento em 48 parcelas de R$ 735,52, 

tendo como garantia a alienação fiduciária do seguinte bem: Marca 

HYNDAI, Modelo TUCSON GL 4X2 MT 2.0, Ano de Fabricação/Modelo 

2007/2007, Chassi KMHJM81BP7U681141, Placa NJD 4759, Renavam 

935374060. No entanto, o requerido não cumpriu com o pagamento das 

prestações vencidas a partir de 15/09/2016, ensejando com isso a 

retomada do veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e 

apreensão do bem gravado, além da citação do requerido para os termos 

da ação, segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios 

regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 3.801,20 (três mil, 

oitocentos e um reais e vinte centavos). A inicial veio instruída com os 

documentos necessários, dentre eles o contrato em que se funda o 

pedido, e também o instrumento de protesto pelo qual foi o requerido 

constituído em mora. Em decisão proferida junto ao ID 6691215 foi deferida 

liminarmente a apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, 

ordenando-se a citação do requerido para os termos da ação. O bem foi 

apreendido ID 13406741 e o requerido devidamente citado, certidão de ID 

13406713. Embora devidamente citado, o requerido permaneceu silente, 

consoante certidão de ID 13839698. Vieram-me os autos conclusos para 

decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca 

e Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por Banco 

Bradesco S/A contra Jhonathan Arimedeque Rodrigues Arruda, acima 

qualificados, visando à apreensão do veículo objeto de garantia de 

alienação fiduciária, em face de descumprimento de cláusula contratual 

relativa ao pagamento das prestações ajustadas. Inicialmente, ressalto 

que apesar de devidamente citado para os termos da presente ação, o 

requerido deixou transcorrer o prazo de resposta e de purgação da mora, 

sendo assim declaro o requerido revel. Por isso, deve se submeter aos 

efeitos de sua inércia processual, entre os quais a presunção de 

veracidade dos fatos articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 

do CPC. Extrai-se dos autos o desinteresse do requerido em saldar seu 

débito com o requerente, uma vez que não efetuou o pagamento do débito, 

e não há nos autos nenhuma peça de defesa. Por fim, com a 

documentação que instrui a inicial, destacando-se a Cédula de Crédito 

Bancário (ID 4760884) e o instrumento de protesto de ID 5811815, 

demonstrou o requerente satisfatoriamente a materialidade da relação 

contratual entre as partes, bem ainda a constituição em mora do requerido. 
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DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de 

Busca e Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida 

“initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e propriedade 

plena do veículo objeto do pedido. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 27 de julho de 2.018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014449-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR BERTULIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014449-78.2016.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco RCI Brasil S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar em face de 

Waldir Bertulio, no entanto requereu desistência do feito junto ao ID 

3005943. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de 

oficiar ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por 

este juízo determinando a inclusão de restrição judicial àquele órgão 

(DETRAN). Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 27 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014916-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERONI DE FATIMA BUENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014916-57.2016.8.11.0041 Sentença Vistos etc. BV Financeira S/A – 

Crédito, Financiamento e Investimento propôs Ação de Busca e 

Apreensão em face de Geroni de Fatima Bueno, no entanto requereu 

desistência do feito junto ao ID 3683087. Em consequência, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes 

ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista 

não haver nenhum ofício expedido por este juízo determinando a inclusão 

de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 27 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014697-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RENATO DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014697-44.2016.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco DaycovalS/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar em face de 

Luiz Renato da Silva Santos, no entanto requereu desistência do feito no 

ID 10323711. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de 

acolher o pedido de baixa de restrição junto ao RENAJUD, posto que não 

houve nenhuma determinação anterior deste juízo determinando a inclusão 

de restrição judicial perante ao DETRAN. Ante a renúncia do prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. A/Cuiabá, 27 de julho 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 443635 Nr: 19173-55.2010.811.0041

 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, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ ARTUR FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CÉLIO JOUBERT 

FURIO - OAB:PROM.DE JUSTIÇA, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS 

SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18.335/MT, VALBER MELO - OAB:OAB/MT 8.927

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, 

do CPC, do CPC, remeto o feito a expedição de matéria para imprensa a fim 

de intimar a parte requerida que, o Juízo Deprecado (Comarca de 

Aparecida de Goiânia-GO), designou o dia 15/8/2018 às 14:30 horas para 

a inquirição da testemunha Iraci Campelo da Cruz.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019255-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CECILIA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FARIA DA SILVA TAQUES OAB - MT22705/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DA COSTA MOURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO OAB - MT0005324A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1019255-88.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 
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justiça, no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 27 de julho de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 534076 Nr: 8325-63.1997.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 AUGUSTO CORREA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIMARA LE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEOMAR FERREIRA SILVA - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-loLFs 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 dos documentos de fls.52/61.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1135845 Nr: 25510-50.2016.811.0041

 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: EFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILG, GLG, EFLDS, FLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA BEATRIZ GAHYVA DE 

AQUINO - OAB:14508/MT, DULCE HELENA GAHYVA - OAB:7.699/MT, 

ESTEFENSON LUIS DE FIGUEIREDO - OAB:10.109, ESTEFENSON LUIS DE 

FIGUEIREDO - OAB:10109/MT, ESTÉFENSON LUIZ DE FIGUEIREDO - 

OAB:10.109/MT, SANDRINE LUCIANA COSTA GAHYVA - 

OAB:16.446/MT, SORAYA MARANHÃO BAGIO - OAB:8079, SORAYA 

MARANHAO BAGIO - OAB:8079/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), DULCE HELENA GAHYVA a 

proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, § 2º, 3º e 

5º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1058223 Nr: 50148-84.2015.811.0041

 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: CADL, GDLS, LDLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BARRIOS JUNIOR - 

OAB:16.640, TADEU MUCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - OAB:4717, 

TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - OAB:4717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1058223

Vistos etc.

 Compulsando-se os autos, verifica-se que não há procuração outorgada 

pelos herdeiros do de cujus, já maiores e capazes, as quais, se 

apresentadas, poderão justificar a conversão do inventário em 

arrolamento sumário.

Diante do exposto, INTIME-SE a inventariante, para que apresente as 

procurações outorgadas pelos herdeiros do de cujus, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Decorrido o prazo sem apresentação, CITEM-SE os herdeiros, para que se 

manifestem quanto às primeiras declarações e últimas declarações, em 10 

(dez) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de julho de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1152479 Nr: 32775-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFR, EIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:3 VEZES COM INTERVALO DE 10

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Osvaldina Delinda de Magalhaes, Técnico 

Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:(...) É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Ação de Curatela 

proposta, perante este Juízo, por José Francisco Rodrigues, em benefício 

de sua irmã Eugenia Inês Rodrigues, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, 

consequente alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no 

que se refere às pessoas absolutamente incapazes, ante a necessidade 

de se assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, 

visando sua inclusão social e resguardo de seu direito, em decisão 

apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre 

outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua implementação. O douto 

Ministério Público se fez presente em todas as fases processuais e, 

opinou favoravelmente ao deferimento do pedido curatela, por entender 

que a tomada de decisão apoiada não ser a mais adequada, em face do 

diagnóstico de A.V.C Isquêmico-Cerebral (CID 10 G45), de Eugenia Inês 

Rodrigues.

O atestado médico de fls. 17, corroborado pelo relatório de estudo social, 

demonstram que a curatelanda necessita de um curador para 

representa-lo nos atos da vida civil, uma vez que este não consegue 

expressar a sua vontade, em face de seu quadro .V.C Isquêmico-Cerebral 

(CID 10 G45), evidenciando-se a pertinência da presente medida protetiva 

de curatela. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil e, decreto a curatela de EUGENIA INÊS 

RODRIGUES, declarando-a absolutamente incapaz de exercer os atos de 

natureza patrimonial e negocial, na forma dos arts. 84, § 1º e 85, ambos 

da Lei nº 13.146/2015-Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeio-lhe 

como curadora, seu irmão JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES. Procedam-se 

as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o § 3º do art. 

755 do CPC. Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem Custas. 

P. R. I. C. Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2017.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian - Juíza de 

Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1105168 Nr: 12620-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSM, LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLENILDE FELICIANO BEZERRA 

FERRAREZ - OAB:20.993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:3 VEZES COM INTERVALO DE 10

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Osvaldina Delinda de Magalhaes, Técnico 

Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 
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Civil, trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da 

pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e, o 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, 

razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de os exercer, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil pessoa 

natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do instituto da 

curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta capacidade 

para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, §1ª, da Lei 

13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que o curatelado apresenta “quadro de declínio cognitivo e 

alterações comportamentais compatíveis com diagnóstico de 

DEGENERAÇÃO LOBAR FRONTO-TEMPORAL. (CID: G31.8 // F0.78)”, 

conforme consta do relatório médico assinado por médico neurologista Dr. 

Raphael Diniz Ridolfi, acostado à fl. 26. Ademais, consta, ainda, do 

referido relatório que “paciente não está em pleno domínio de suas 

faculdades mentais. Não tem capacidade de decisão e discernimento. Não 

é capaz de controlar suas próprias finanças. Tal quadro é irreversível, 

com tendência de piora progressiva, à despeito do tratamento”. A fim de 

corroborar os fatos apresentados, o estudo social realizado constatou 

que “o interditado possui Alzheimer, é acamado e recebe cuidados 

necessários para sobrevivência advindo da requerente, tais como, 

alimentação, cuidados de higiene corporal e a administração de 

medicamentos”, conforme relatório acostado às fls. 65/66.

 Nesse cenário, a tomada de decisão apoiada não se monstra a mais 

adequada para o caso concreto, visto que Lidio Matias, não conta com 

discernimento necessário para exercer os atos de sua vida civil, já que se 

apresenta em quadro avançado de degeneração cerebral, o que o 

impossibilita, inclusive, aos atos essenciais de sobrevivência, como 

alimentação e higiene pessoal, impondo-lhe cuidados integrais por terceiro, 

que se dá, no caso, por sua esposa. Ressalto, por fim, que o quadro físico 

e mental do curatelado se apresenta irreversível, e tende a apresentar 

piora progressiva, nos termos do relatório médico acostado à fl. 26. Diante 

do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil 

e, DECRETO A CURATELA de LIDIO MATIAS, tornando definitiva a decisão 

de fl. 51, declarando-o incapaz de exercer os atos de natureza patrimonial 

e negocial, na forma dos arts. 84, § 1º e 85, ambos da Lei nº 13.146/2015 

- Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeando-lhe como curadora, sua 

esposa SHIRLEY PIRES DA SILVA. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o § 3º do art. 755 do CPC. Transitada em 

julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se 

os autos independentemente de nova determinação.

 Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem Custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian - Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1016131 Nr: 30191-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HLV, FDV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

- OAB:

 Sentença:(...) É o relatório. Decido. Cuida-se de Ação de Curatela 

proposta, perante este Juízo, por Flaviano Dantas Vieira e Hilda Lourenço 

Vieira, em benefiício de seu irmão Deusdete Dantas, todos devidamente 

qualificados nos autos. A Lei n.º 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com 

Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe importante 

modificação, no que se refere às pessoas absolutamente incapazes, ante 

a necessidade de se assegurar ao portador de deficiencia o exercício de 

seus direitos, visando sua inclusão social e resguardo de seu direito, em 

decisão apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, privacidade, 

dentre outros (art. 85 e seu § 1º ), quando possível sua implementação. O 

douto Ministério Público se fez presente em todas as fases processuais e, 

opinou favoravelmente ao deferimento do pedido curatela, por entender 

que a tomada de decisão apoiada não ser a mais adequada, em face do 

diagnóstico de deficiência mental (CID G80.9), de Deusdete Dantas. ..... 

Diante do exposto e de tudo mais que consta dos autos, julgo procedente 

a presente ação, nos termos do 487, inciso I do Código de Processo Civil 

e, decreto a curatela de DEUSDETEDANTAS, declarando absolutamente 

incapaz de exercer os atos de natureza patrimonial e negocial, na forma 

dos arts. 84, § 1º, amnos da Lei nº 13.146/2015 - Estatudo da Pessoa com 

Deficiência, nomeio-lhes como curadores de forma compartilhada, seus 

irmãos Flaviano Dantas Vieira e Hilda Lourenço Vieira. Procedam-se as 

devidas abnotações e publicações., conforme preceitua o § 3º do art. 755 

do CPC. Transitada em Julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem custas. 

P.R.I.C. Cuiabá, 13 de julho de 2017. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez. Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1102918 Nr: 11681-02.2016.811.0041

 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: LDFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer na Secretaria, afim de assinar e retirar o termo de guarda 

compartilhada, no prazo de 05 (cinco) diaas, sob pena de arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1109201 Nr: 14353-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLDS, TDSQS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE LUIZ DE SOUZA 

CARVALHO DOMINGUES - OAB:OAB/GO 24.720, MARCELO SOUZA DE 

BARROS - OAB:OAB/GO 31153

 Sem custas.P. R. I. C. Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2017. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian - Juíza de Direito 2) (...) Vistos 

etc. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos perante este Juízo, 

por Darlene da Silva Queiroz, em face da decisão de fls. 55. Pleiteia a 

parte embargante que seja sanado erro material constante da sentença 

proferida à fl. 55 que nomeou como curadora Geralda Lopes da Silva, tia 

da interditanda, falecida em 17 de fevereiro de 2017, conforme prova faz 

a certidão de óbito colacionada à fl. 48. Diante do exposto, nos termos do 

art. 1022, inciso III, do Código de Processo Civil, CONHEÇO e DOU 

PROVIMENTO aos embargos declaratórios, para que conste da parte 

dispositiva da sentença de fl. 55: “Diante do exposto e de tudo mais que 

dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil e, decreto a curatela de 

THAMIRES DA SILVA QUEIROZ SOUZA, declarando-a absolutamente 

incapaz de exercer os atos de natureza patrimonial e negocial, na forma 

dos arts. 84, § 1º e 85, ambos da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, nomeando-lhe como curadora, sua genitora DARLENE DA 

SILVA QUEIROZ. Procedam-se as devidas anotações e publicações, 

conforme preceitua o § 3º do art. 755 do CPC. Transitada em julgado, após 

as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Expeça-se o termo de 

compromisso definitivo. Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 30 de outubro 

de 2017”. A presente decisão é parte integrante da sentença proferida, 

ante seu teor complementar, devendo permanecer, no mais, todos os 
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termos da decisão questionada. P. R. I. e Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de 

janeiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

- Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1167922 Nr: 39235-09.2016.811.0041

 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: CAMILLA GABRIELLY APARECIDA DE OLIVEIRA 

RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCLIM FERREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:18.790/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA de parte da decisão de fls. 66, a seguir 

transcrita em parte: "(... )Outrossim, INTIME-SE a parte autora para que 

junte aos autos cópia integral do documento de fls. 54/56, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1098955 Nr: 10181-95.2016.811.0041

 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: PLAMOS, LMMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2825/MT, KEILA FERREIRA DE MATOS ALMEIDA - OAB:7454 

E/MT, RUTH AIARDES - OAB:15.463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATERINE KELLER CORREA - 

OAB:65225

 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,acerca do 

ofício de fls. 134 em que consta que o requerido não mais faz parte do 

quadro de funcionários da empresa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1102295 Nr: 11455-94.2016.811.0041

 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: VALDECIL DE DEUS PINTO, VALDENIL DE DEUS PINTO, 

ANTONIO MARTINS DA SILVA, MARTINHO SEBASTIÃO DE DEUS PINTO, 

IZITA DE DEUS PINTO DA SILVA, ALVINO DE DEUS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA DE DEUS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para retirar o(os) Formal(is) de partilha 

expedido(s).

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1013188-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEI LIMA ONOFRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELMIR LIMA DE MORAES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre o laudo psicossocial.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1016506-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAMARA SILVERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT0016389A-O (ADVOGADO)

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA APARECIDA CONCEICAO RUFINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1016506-98.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ISAMARA SILVERIO 

REQUERIDO: ROSA APARECIDA CONCEICAO RUFINO Vistos. Defiro o 

pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e art. 99, parágrafo 

2º, do Código de Processo Civil. Diante da plausibilidade do pedido, 

conferida pelo atestado médico, defiro o pedido de curatela provisória e 

nomeio a requerente ISA MARA SILVERIO, como curadora provisória, 

mediante compromisso. Considerando o teor do laudo médico afirmando 

que a requerida encontra-se internado na UTI - Unidade de Terapia 

Intensiva, em ventilação mecânica - deixo de designar audiência de 

entrevista, previsto no art. 751 do Código de Processo Civil, e determino 

seja procedido estudo psicossocial pela equipe técnica deste juízo, para 

comprovação da situação atestada, cujo relatório deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias. Com o laudo nos autos, dê-se ciência ao 

Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1081750 Nr: 2398-52.2016.811.0041

 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: FADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO LUIS ARRUDA BASTOS - 

OAB:19862/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1081750

Vistos.

Felipa Aquino dos Santos, devidamente qualificada, formulou o presente 

pedido de Alvará Judicial, para o fim de levantamento e saque dos valores 

deixados a título de saldo bancário, PIS/PASEP e FGTS, por sua filha 

Eliziana Aquino dos Santos.

Esclarece que a falecida não era casada e não tinha filhos, e seus únicos 

herdeiros são seus genitores.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Os documentos aportados comprovam que a requerente têm legitimidade 

para formular este pedido, visto que é a genitora da falecida senhora 

Eliziana Aquino dos Santos (fl. 17), e que vem aos autos em seu nome e 

de seu esposo, pai da falecida, com quem é casada (fl. 12).

Pela análise do extrato da pesquisa BacenJud realizada nos autos (fl. 20), 

não há saldo a ser levantado em contas bancárias.

Portanto, estando satisfeitas as exigências legais, defiro o pedido de 

alvará formulado na inicial, autorizando o levantamento e saque dos 

valores porventura creditados, referente ao PIS/PASEP e FGTS da 

titularidade da falecida Eliziana Aquino dos Santos, em favor da 

requerente, ressaltando que na existência de valores, a autora fica 

comprometida civil e penalmente pelo repasse da cota parte do seu 

esposo (pai da falecida), na proporção de 50% (cinquenta por cento).

 Transitada em julgado, expeça-se o alvará, certifique-se e arquive-se, 

com as baixas pertinentes.

Ao alvará deverá ser juntada fotocópia desta sentença, ou ser ela 

transcrita integralmente no alvará.

Justiça gratuita.

 P. I. C.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030530/7/2018 Página 336 de 614



 Cuiabá/MT, 19 de julho de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 940846 Nr: 55086-59.2014.811.0041

 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: MLDL, LLDL, ALDL, MLDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT, MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA - 

OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as parte cumpriram fielmente os requisitos disposto no 

último parágrafo da fl. 125, ou seja, a habilitação dos herdeiros do falecido 

senhor Ezequiel Malheiros nos autos, com pedido expresso de suprimento 

de outorga, por meio de advogado legalmente constituído, defiro o 

requerimento de fls. 131/132.

Expeça-se o competente alvará, para fins de autorizar os herdeiros de 

Ezequiel Malheiros, senhores Rogério Serra Malheiros, Reginaldo Serra 

Malheiros, Edilberto Carvalho de Almeida e Vania Malheiros de Almeida, 

procederem com a supressão de outorga do promitente-vendedor, 

visando a transferência de titularidade do imóvel matriculado sob o n. 

27.102, do Cartório do Sétimo Ofício desta Capital/MT.

 Após, ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1090794 Nr: 6462-08.2016.811.0041

 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: TFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON BUENO DA SILVA - 

OAB:9896-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AYSLAN CLAYTON MORAES - 

OAB:8.377/MT, FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - OAB:19505/0

 Vistos.

Intime-se a requerente para, querendo, impugnar no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1118924 Nr: 18309-07.2016.811.0041

 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: RCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPDM, XLD, MDGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ARAÚJO 

MACHADO - OAB:55180 PR, DEISE DE GOES AMARAL - OAB:14951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORSATO BRAZ - 

OAB:OAB/PR 68.303

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono os 

autos para fins de intimar a parte requerente a se manifestar nos termos 

do artigo 437 § 1º do CPC, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1103224 Nr: 11797-08.2016.811.0041

 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: CHDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPN, MBPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:15.283/MT, RAFAEL SOUZA NUNES - OAB:14.676/MT, SYRHAM 

MARIA DE ARRUDA FONSECA - OAB:20.809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:6703/MT, THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - OAB:21880/O

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para fins de proceder a intimação do requerido para 

manifestar, nos termos do artigo 437 § 1º do CPC, dentro do prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 759733 Nr: 12057-27.2012.811.0041

 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: ECDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA PALÚ SASSAKI - 

OAB:16.898/MT, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13.451/MT, 

RENATA M. DE A.V. NETO DEBESA - OAB:11.674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MAGNO MORO SILVA 

- OAB:12.399-MT

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono os 

autos para fins de intimar a parte requerente a se manifestar, dentro do 

prazo de 15 dias, acerca do interesse no prosseguimento da ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 403577 Nr: 36228-53.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRW, APDNW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX JOSÉ SILVA - 

OAB:9.053/MT, RICARDO DA SILVA PEREIRA - OAB:10446, TARCILIO 

SANTANA S. SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA MARIA GREFE DE 

MELO SANT ANA - OAB:12158

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono os 

autos para fins de intimar a parte requerente a se manifestar, nos termos 

do artigo 437 § 1º do CPC, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 332538 Nr: 3449-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353/MT

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono os 

autos para fins de intimar a parte requerente a se manifestar requerendo o 

que entender de direito, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 997924 Nr: 22574-86.2015.811.0041

 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: RML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FAZOLO DE ABREU - 

OAB:21007/O, JULIANA GOMES TAKAYAMA - OAB:14.119/MT, 

VINICIUS KENJI TANAKA - OAB:20773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 858718 Nr: 645-31.2014.811.0041

 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: MEAM, EADJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KOZOFF - OAB:16.372, 

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - OAB:MT 11.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono os 

autos para fins de intimar a parte requerente a se manifestar acerca da 

devolução da Carta Precatória, dentro do prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1076515 Nr: 58263-94.2015.811.0041

 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: HVDSTZ, ADST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, enviei novamente o Edital de Intimação para publicação, 

face não ter sido publicado . Edital - Intimação - Extinção do Processo 

ME122

Prazo para andamento do processo:15

Nome do intimando:Representante (requerente): Angélica da Silva Teixeira, 

Cpf: 05266200138, Rg: 2546707-7 SSP MT Filiação: Paulo Sergio Teixeira 

da Silva e Marilene da Silva, data de nascimento: 27/09/1993, brasileiro(a), 

natural de Cacoal-RO, solteiro(a), atendente, Endereço: Rua 02, Nº 46, 

Bairro: Jd. Industriário ii, Cidade: Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:regularizar a representação 

processual sob pena de extinção

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 816882 Nr: 23316-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRMDA, GDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Schnell Nothen Junior 

- OAB:22662 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - PATO 

DE MINAS - OAB:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar a parte exequente a manifestar acerca da cota 

ministerial de fls. 105, dentro do prazo de 15 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1045164 Nr: 43976-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADDNN, FNDN

 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:

 Certifico que, enviei pela segunda vez o Edital para publicação. Edital de 

Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Shirlei F. da Silva

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença: Vistos Rosa Adriana Dias do Nascimento Neves propôs a 

presente Ação de Interdição em face de Florentino Nunes do Nascimento. 

Relatou que o requerido é seu genitor, e que o mesmo é portador de 

sequelas de doença cerebrovasculares, CID: I.69, enfermidade que 

compromete sua capacidade intelectual, o tornando depende de terceiras 

pessoas na gerência de sua vida, motivo pelo qual se justifica a presente 

ação. À fl. 16 foi deferida a curatela provisória e designada audiência de 

interrogatório, cuja ata está encartada à fl. 25. Às fls. 27/29 consta 

relatório do estudo psicossocial. À fl. 31 o Ministério Público opinou pela 

realização de perícia médica É o relatório D E C I D O Em que pese o zeloso 

parecer Ministerial de fl. 51, pela realização de perícia médica judicial, 

analisando os documentos que instruem os autos, verifico que se mostra 

desnecessária sua realização neste caso específico, haja vista que os 

atestados médicos que instruem a inicial (fls. 12/14), associados à 

aferição pessoal do estado de saúde do requerido por este juízo na 

audiência de entrevista (fl. 25), mais o relatório do estudo psicossocial 

(fls. 27/29), dão o supedâneo necessário a prolação da sentença, sem 

necessidade de maiores dilações probatórias. Realmente compactuo com 

o digno Promotor de Justiça no entendimento de imprescindibilidade da 

realização de perícia médica que ateste a deficiência do interditando, mas 

existem situações em que a gravidade da doença está latente nos autos, 

que só de olhar a condição que se apresenta a pessoa a ser interditada, é 

possível extrair seu grau de debilidade e a irreversibilidade do estado 

enfermo, como no presente caso. Nesse sentido, partilho o entendimento 

externado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça:CIVIL E 

PROCESSUAL. INTERDIÇÃO. LAUDO ART. 1183 DO CPC. NÃO 

REALIZAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.1 - Constatado pelas 

instâncias ordinárias que o interditando, por absoluta incapacidade, não 

tem condições de gerir sua vida civil, com amparo em laudo pericial 

(extrajudicial) e demais elementos de prova, inclusive o interrogatório de 

que trata o art. 1181 do Código de Processo Civil, a falta de nova perícia 

em juízo não causa nulidade, porquanto, nesse caso, é formalidade 

dispensável (art. 244 do CPC). 2 - Recurso especial não conhecido. (REsp 

253.733/MG, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/03/2004, DJ 05/04/2004, p. 266) Extrai-se da preambular, 

que o requerido sofreu um acidente vascular cerebral – AVC e desde 

então não fala mais, tem seus membros do lado direito do corpo 

paralisados, usa fralda o tempo todo, não consegue fazer sua higiene, se 

locomove apenas com cadeira de rodas, de maneira que depende de 

terceira pessoa para gerir sua vida em todos os sentidos. No laudo pericial 

acostado às fls. 27/29, constam as seguintes informações:“XVII. Parecer 

Técnico Psicológico: (...).Desta forma, verifica-se que o Senhor Florentino 

está em estado de vulnerabilidade física e psíquica. Apresenta 

comprometimento da função cognitiva, emocional, social e motivacional 

que também podem estar relacionados ao transtorno comportamental. 

(...).” Desta sorte, analisando o conjunto probatório acostado aos autos, 

não resta dúvida sobre a necessidade de decretar a interdição do 

requerido, frente à inegável limitação física e psíquica, que o torna 

dependente de terceiras pessoas para a realização dos atos pertinentes à 

sua vida civil e particular. Ante o exposto, julgo procedente o pedido e, por 

conseguinte, decreto a interdição de Florentino Nunes do Nascimento, 

declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil e nomeio como Curadora definitiva ao requerido, a senhora Rosa 

Adriana Dias do Nascimento Neves. Por fim declaro extinto o processo 

com julgamento de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de 

Processo Civil de 2015, inscreva-se a presente no Registro Civil, e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência ao Ministério Público Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo. Sem custas P.I.C Cuiabá, MT, 13 de março de 

2018Sergio Valério Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1029358 Nr: 36506-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURELIO DA COSTA - 

OAB:14958/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITTOR ARTHUR GALDINO - 
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OAB:13.955

 Visto.

1. Considerando que o advogado VITTOR ARTHUR GALDINO retirou o 

processo em carga no dia 14/06/2018 e, mesmo intimado pelo Diário da 

Justiça até a presente data não os restituiu à Secretaria, determino que 

sejam adotadas as medidas previstas do art. 434 e art. 435 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, a 

saber:

"Art. 434. Ao receber o autuado, o Juiz adotará as seguintes 

providências:

I - determinará a expedição de mandado de busca e apreensão, ou de 

exibição e entrega de autos, sob pena de caracterização do crime de 

sonegação de autos;

II - determinará a expedição de ofício à OAB, subseção local, comunicando 

que o advogado ou advogados relacionados na certidão, embora 

intimados, não devolveram os autos, para o fim de instauração de 

procedimento disciplinar e imposição de multa;

Art. 435. O Juiz poderá determinar, ainda:

I - que o gestor judiciário, no retorno dos autos, certifique que o advogado 

perdeu o direito de vista daqueles autos fora da secretaria;

II - no caso de não-devolução, a remessa de peças ao representante do 

Ministério Público para oferecimento de denúncia contra o advogado pelo 

crime de sonegação de autos, previsto no artigo 356 do CP;"

2. Após, nos termos do art. 234, § 2º, do Código de Processo Civil de 

2015, expeça-se mandado de intimação e busca e apreensão dos autos. 

Caso não seja localizado o processo, nos mesmo ato, intime-se o 

advogado para entrega no prazo de 3 (três) dias, sob pena de restar 

configurado o crime de sonegação de autos, previsto no art. 356 do 

Código Penal Brasileiro.

3. Expeça-se ofício à OAB/MT para o fim de instauração de procedimento 

disciplinar e imposição de multa prevista no art. 234, § 2º, do Código de 

Processo Civil de 2015.

4. Devolvidos os autos, certifique-se a proibição do mencionado advogado 

de novamente retirar o processo em carga.

5. Não restituídos os autos, remetam-se as peças ao representante do 

Ministério Público para oferecimento de denúncia, nos termos do art. 435 

da CNGC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1074782 Nr: 57421-17.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPM, PPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADNE MARTINS FONTES - 

OAB:12953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLE MIRANDA - 

OAB:21.175/MT

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono os 

autos para fins de intimar a parte requerida para manifestar dentro do 

prazo de 15 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1169912 Nr: 40136-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADSM, NDLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ADEMAR GOULART - 

OAB:13269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, enviei pela segunda vez para publicação o Edital de 

Intimação. Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):A TERCEIROS INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:MIRELLI SILVA, GESTORA JUDICIÁRIA

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Sentença: Visto Lenir Alves de Souza 

Martins propôs a presente Ação de Interdição em face de Nescy de Lima 

Cardoso. Relatou que a requerida é sua mãe, e que é portadora de 

Alzheimer CID 10 G30, e conforme atestado médico expedido pelo Dr. Alcir 

Barion CRM/MT 2200 não se locomove, não fala e encontra-se acamada, 

impossibilitada de se locomover, a tornando depende de terceiras pessoas 

na gerência de sua vida, motivo pelo qual se justifica a presente ação. À 

fl. 18 foi deferida a curatela provisória e determinada a realização do 

estudo psicossocial. Às fls. 22/23 foi acostado o relatório de estudo 

psicossocia À fl. 24 foi lançado parecer Ministerial pela procedência da 

ação de interdição, a fim de nomear a Sra. Lenir Alves de Souza Martins 

curadora definitiva de sua mãe Nescy de Lima Cardoso. É o relatóri D E C I 

D Extrai-se dos documentos de fls. 14/15 referente aos laudos médicos 

que acompanham a inicial e do estudo psicossocial de fls. 22/23, que a 

requerida é portadora da doença de Alzeimer CID G30, não se locomove, 

não tem autonomia e não fala, fato que compromete seu desenvolvimento 

intelectual, de maneira que depende de terceira pessoa para orientá-la. No 

relatório psicossocial acostado às fls. 22/23, constam as seguintes 

informações:“....Relata que seus genitores reside em sua companhia há 12 

anos, e que a interditando está acamada há 02 anos, por motivo da 

doença Alzheimer, que além dessa doença ela possui câncer de pele, que 

já fez vários procedimentos cirúrgicos. Que faz uso de remédio continuo 

para hipertensão. Que faz uso de fralda geriátrica.

(...)Não foi possível estabelecer diálogo com a interditando, por não 

possuir lucidez.

(...)Diante dos estudos realizados, pudemos, verificar que, Srª Nescy 

(interditando), recebe todos os cuidados necessários, pela senhora 

Lenir(requerente), relacionado ao convívio, moradia, alimentação, saúde.”.

 Desta sorte, analisando o conjunto probatório acostado aos autos, não 

resta dúvida sobre a necessidade de decretar a interdição da requerida, 

frente à inegável limitação psíquica, que a torna dependente de terceiras 

pessoas para a realização dos atos pertinentes à sua vida civil e 

particular. Ante o exposto, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, 

decreto a interdição de Nescy de Lima Cardoso, declarando-a 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e 

nomeio como Curadora definitiva à requerida, a senhora Lenir Alves de 

Souza Martins. Por fim declaro extinto o processo com julgamento de 

mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil, 

inscreva-se o presente no Registro Civil, e publique-se na imprensa local e 

no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se 

ciência ao Ministério Públic Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

Sem custa P. I. Cuiabá, MT, 24 de maio de 201Sergio Valério Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 365089 Nr: 3268-44.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESL, KSL, WSL, IPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLISSON APARECIDO DE SOUSA 

ALMEIDA - OAB:12.937, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6.486-B, 

JULIANA L. MELO LUFT - OAB:11.679, REGIANE DEISE DE O.FREIRE - 

OAB:17983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono os 

autos para fins de intimar a parte requerente a se manifestar dentro do 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 863672 Nr: 4556-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VITALINA CANALI, AGUINALDO CANALI 

SORREIÇÃO, REGIANE CANALI SORREIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOÃO BATISTA SORREIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE MACIEL DA CUNHA - 

OAB:17.142/MT, NATHANY A. MEDEIROS DE BARROS - OAB:15.307/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SARAIVA DA SILVA - 

OAB:17.956/MT

 CERTIFICO que embora a requerente tenha sido regularmente intimada, 
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não manifestou até a presente data, acerca do cumprimnto da sentença. 

Sendo assim, e diante da manifestação apresentada às fls. 171/172, 

impulsiono o presente feito para intimar a inventariante a manifestar, 

dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 955285 Nr: 2722-76.2015.811.0041

 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: ARAÃO DE SIQUEIRA JUNIOR, ADRIANA CRISTINA 

MONTEIRO SIQUEIRA CORREA, ALFREDO MARTINHO CORREA, 

LISANGELA MONTEIRO DE SIQUEIRA, JACIANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA, 

JVDSN, PEDROSA SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARAÃO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA BARTOLINA DA ROSA - 

OAB:17098/E, LUCIANA AMALIA ALVES - OAB:OAB/ MT 9534, LUIS 

EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11.866/MT, PAULO RICARDO 

GODOY AZEVEDO FERREIRA - OAB:21445/0, VANIA MARIA 

CARVALHO - OAB:7931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação do advogado do inventariante para comparecer 

nesta secretaria e retirar o alvará expedido no prazo de 05 (cinco)dias, 

para que possa dar prosseguimento na ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 217839 Nr: 26575-66.2005.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI ELEONOR BOTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR HENRIQUE BOTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PORTEL MARTINS - 

OAB:9363/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação do advogado da parte inventariante, para 

comparecer nesta secretaria e retirar o alvará de autorização, no prazo 

de 05 (cinco)dias, para dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 750879 Nr: 2619-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELOS MOREIRA - OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, THALYSON SILVA BUENO - OAB:20.903/MT

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar a requerente para manifestar acerca da petição 

de fls. 486/492 e documentos 493/502, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1075919 Nr: 57911-39.2015.811.0041

 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: OLIMPIO SANTAN XAVIER DA SILVA, DELSON 

ANTONIO DA SILVA, MARINEY REIS DA SILVA, MARCOS JESUS DA 

SILVA, ANA PAULA DA SILVA, OLIMPIO CESAR DA SILVA, MARIA 

NEVES DA SILVA ARRUDA, MARCIA CRISTINA DA SILVA NUNES, ANA 

RITA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CATARINA MARIA DOS REIS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO GONÇALVES - OAB:OAB/MT7730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 57911-39.2015.811.0041.

Código n. 1075919.

 Visto.

 Olímpio Santana Xavier da Silva, Delson Antonio da Silva, Marcos Jesus 

da Silva, Ana Paula da Silva, Mariney Reis da Silva, Olímpio Cesar da Silva, 

Marcia Cristina da Silva Nunes, Ana Rita da Silva Santos e Maria Neves da 

Silva Arruda propuseram Ação de Inventário pelo rito de Arrolamento 

Sumário em razão do falecimento de Catarina Maria dos Reis Silva, que 

faleceu em 13.10.1989, era casada com o primeiro requerente pelo regime 

da comunhão de bens, deixou filhos e os direitos de meação de um imóvel 

a inventariar, razão pela qual postularam a homologação da partilha em 

partes iguais entre os herdeiros.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Compulsando os autos, vê-se que todos os interessados possuem 

capacidade civil plena, bem como, estão de acordo quanto aos termos da 

partilha.

 No mérito, foi comprovada a inexistência de débitos fiscais, com a juntada 

das certidões de fls. 52/55, e o recolhimento do recolhimento do imposto 

de transmissão por morte (fls. 35/40), o que impõe que o plano de partilha 

amigável seja homologado, nos termos do art. 659 do Código de Processo 

Civil.

 Em face do exposto e diante de tudo o que dos autos consta, satisfeitas 

as exigências legais, nos termos do art. 659 do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA os termos do presente Inventário na forma 

de Arrolamento Sumário do espólio de Catarina Maria dos Reis Silva, nos 

termos do esboço de partilha de fls. 4/8, para atribuir aos herdeiros nele 

contemplados os seus respectivos quinhões, ressalvados erros, 

omissões e direitos de terceiros.

 Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se.

 Dê-se ciência à Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 659, § 2º, 

do Código de Processo Civil.

 Após, expeça-se o formal de partilha e arquive-se.

 Justiça gratuita.

 Publique-se.

 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.: 838347 Nr: 43040-72.2013.811.0041

 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: LSVD, TATIANA SANGALLI PADILHA, TATIANA 

SANGALLI PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FABIANO VIEGAS DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES SILVA FILHO - 

OAB:12.036/MT, FRANCINE LAURA SECCO - OAB:15421/MT, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que embora já tenha reiterado os ofícios de nº 430/2018 e 

432/2018 não obtivemos respostas. Sendo assim, impulsiono o presente 

fito para intimar a requerente para manifestar acerca do retorno dos 

ofícios, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 360713 Nr: 30577-74.2008.811.0041

 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: MAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 
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GONZAGA - OAB:OAB/MT 7.166(B), CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono os 

autos para fins de intimar a parte requerente para manifestar dentro do 

prazo de 15 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 812062 Nr: 18557-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, enviei pela segunda vez o Edital de Intimação para 

publicação. Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Shirlei F. da Silva

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença: Vistos Vanir de Oliveira Buttarelli propôs a presente Ação de 

Interdição em face de Jandir Buttarelli. Relatou que o requerido é seu 

esposo, e que o mesmo é portadora de síndromes de doenças 

cerebrovasculares – esquemia, CID: I 69, enfermidade que compromete 

sua capacidade intelectual, o tornando depende de terceiras pessoas na 

gerência de sua vida, motivo pelo qual se justifica a presente ação. À fl. 

21 foi deferida a curatela provisória e designada audiência de 

interrogatório, cuja ata está encartada à fl. 33. Às fls. 35/37 o Ministério 

Público opinou pela realização de exame pericial, o que foi determinado à 

fl. 38. Às fls. 44/46 foi acostado o laudo pericial À fl. 47 o Ministério 

Público opinou pela realização de estudo É o relatório D E C I D O Em que 

pese o zeloso parecer Ministerial de fl. 47, pela análise dos documentos 

que instruem os autos, verifico que se mostra desnecessária a realização 

de estudo psicossocial. Extrai-se do documento de fl. 19, que o requerido 

possui comprometimento em seu intelecto, de maneira que depende de 

terceira pessoa para orientá-lo. No laudo pericial acostado às fls. 44/46, 

constam as seguintes informações“7. EXAME MENTAL: Calmo, 

cooperativo, desorientado no tempo espaço, discurso confuso, memória 

recente e de fixação prejudicadas, no momento do exame sem alterações 

do pensamento e de sensopercepção.8. CONCLUSÃO: Após avaliação do 

periciado concluímos que ele possui Demência na Doença de Alzheimer, 

doença mental crônica e progressiva, (...)”. Desta sorte, analisando o 

conjunto probatório acostado aos autos, não resta dúvida sobre a 

necessidade de decretar a interdição do requerido, frente à inegável 

limitação psíquica, que o torna dependente de terceiras pessoas para a 

realização dos atos pertinentes à sua vida civil e particular. Ante o 

exposto, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, decreto a 

interdição de Jandir Buttarelli, declarando-o absolutamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeio como Curadora 

definitiva ao requerido, a senhora Vanir de Oliveira Buttarelli. Por fim 

declaro extinto o processo com julgamento de mérito nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no 

art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015, inscreva-se a 

presente no Registro Civil, e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência ao 

Ministério Público Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sem 

custas P.I.C Cuiabá, MT, 15 de fevereiro de 2018Sergio Valério Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1048951 Nr: 45891-16.2015.811.0041

 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: MDFSSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SARAIVA DA SILVA - 

OAB:17956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando os esclarecimentos de fls. 60/61, e ainda, a vontade comum 

das partes em pôr fim ao relacionamento conjugal, JULGO PROCEDENTE o 

pedido de divórcio para desconstituir o vínculo matrimonial havido entre as 

partes, nos termos dos artigos 487, III, "a" e 356, II, do Código de Processo 

Civil.

Preclusa esta decisão, certifique-se e expeça-se o mandado de 

averbação.

Cite-se o requerido por edital, para, querendo, contestar os demais termos 

da ação, nos moldes da decisão de fl. 20.

Decorrendo o prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se 

pessoalmente a doutora Gislaine Figueira Desto, douta defensora pública, 

que nessa oportunidade nomeio como curadora especial ao demandado.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1122548 Nr: 19853-30.2016.811.0041

 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: VIVIAN FLORIPES FIGUEIREDO DE SOUSA, EUNICE 

FIGUEIREDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA 

- OAB:4499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para fins de uma vez mais, intimar a requerente, por meio de 

seu procurador, para que manifeste nos autos dando prosseguimento ao 

feito, dentro do prazo de 15 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 720076 Nr: 15519-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIA HISAKO YOSHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30 dias

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS.

Nome e cargo do digitador:Shirlei F. da Silva - Técnico Judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença: Processo nº. 15519-26.2011 – Código 720076. Visto em 

correição. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação de 

Interdição de Júlia Hisako Yoshida. Esclarece que a requerida não é 

alfabetizada, é portadora de deficiência e está acolhida na Fundação 

Abrigo do Bom Jesus, sem registro de vínculo familiar. Explica a 

necessidade da presente ação, a fim de que a administradora do abrigo 

possa representar a requerida, e receber os proventos da qual é 

beneficiária. À fl. 15 foi deferida a curatela provisória. À fl. 28 foi 

requisitado ao INSS que enviasse cópia da documentação que serviu de 

prova para o deferimento do benefício à requerida. As informações foram 

acostadas aos autos às fls. 34/94 É o relatório. D E C I D O. Tendo em 

vista a necessidade de regulamentar a representação da senhora Júlia 

Hisako, portadora de deficiência mental, recolhida no abrigo Bom Jesus. 

Embora tenha sido determinada a realização de perícia médica à fl. 18, 

referido exame se tornou desnecessário com a juntada da cópia dos 

documentos enviados pelo INSS, em atendimento à decisão de fl. 28, 

comprovando que a requerida é destinatária de Benefício Assistencial ao 

Portador de Deficiência, acostando a cópia integral de todo processo 

administrativo concessório do benefício. Desta sorte, analisando o 

conjunto probatório acostado aos autos, não resta dúvida sobre a 

necessidade de decretar a interdição da requerida. Ante o exposto, julgo 

procedente o pedido e, por conseguinte, decreto a interdição de Júlia 
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Hisako Yoshida, declarando-a absolutamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil e nomeio como Curador (a) definitivo 

(a) da requerida o (a) administrador (a) em exercício da Fundação Abrigo 

do Bom Jesus. Em obediência à norma prevista no art. 35, § 2º, da Lei n. 

10.741/2003, deve a Curadora manter em depósito de caderneta de 

poupança, 30% (trinta por cento) dos benefícios da requerida. Por fim 

declaro extinto o processo com julgamento de mérito nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no 

art. 1.184 do Código de Processo Civil, assim como no art. 9º, inciso III, do 

Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias. Dê-se ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo. Sem custas. P. I. C. Cuiabá, MT, 26 de maio de 

2017.Sergio Valério-Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 803986 Nr: 10445-20.2013.811.0041

 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: BADSDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BERNARDINA AIKATERINI DE SOUZA 

DIMITRIOS PAPATHEOU, Cpf: 00808609157, Rg: 1572057-8, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Anunciar a exitência da presente Ação e chamando a ausente 

a entrar na posse de seus bens ou reivindicando os seus direitos.

Resumo da Inicial: Trata-se de declaração de ausência e arrecadação de 

bens deixados pelo Sr. DIMITRIOS PAPATHEOU

Despacho/Decisão: Processo nº. 10445-20.2013.811.0041 – Código 

803986Vistos.Defiro o pedido de gratuidade. Nos termos do art. 1.160, do 

Código de Processo Civil, nomeio como curadora a autora, Bernardina 

Aikaterini de Souza Dimitrios Papatheou, que deverá assumir o encargo 

após firmar o devido compromisso.Concomitantemente, em obediência ao 

disposto no art. 1.161, do Código de Processo Civil, publique-se editais 

durante 1 (um) ano, reproduzidos de dois em dois meses, anunciando a 

existência da presente ação, e chamando o requerido a entrar na posse 

de seus bens ou reivindicar seus direitos.Citem-se, por edital, eventuais 

terceiros interessados.Intimem-se a Fazenda Pública e o Ministério 

Público.Cumpra-se.Cuiabá, MT, 12 de abril de 2013.Sergio ValérioJuiz 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, ANNELISE DE ARRUDA 

CARDOSO DE SOUZA, digitei.

Cuiabá, 06 de setembro de 2017

Sergio Valério Juiz de Direit

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 929545 Nr: 49023-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAM, WAGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS 

MOREIRA - OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Colha-se o parecer Ministerial.

Após, imediatamente conclusos, em mãos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1068665 Nr: 54822-08.2015.811.0041

 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: DLDO, MLDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA NEVES DE ARRUDA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 17.268

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da advogada da parte autora, para querendo, 

requerer o que entender de direito, referente a certidão do oficial de 

justiça no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 920893 Nr: 43988-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAN, PAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - 

OAB:11.218-B, FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - OAB:23787

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono os 

autos para fins de intimar a parte requerente a se manifestar requerendo o 

que entender de direito, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 845082 Nr: 48829-52.2013.811.0041

 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: ERNESTO DICKMANN, ADRIANE ROSI DICKMANN, 

RUDIMAR DICKMANN, MAIDI LEONICE DICKMANN, MARLICE ERICA 

DICKMANN SOBJAK, SIMONE MARCIA DICKMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELFRIDA MARGARETA 

DICKMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11.637/MT, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZAPPI - 

OAB:9203/MT, JÔNATAS PEIXOTO LOPES - OAB:20.920-O, KAMILA 

MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono os 

autos para fins de intimar a parte requerente a comparecer em secretaria 

para retirada do Alvará, dentro do prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1147774 Nr: 30738-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB:6608/MT, NPJ - UNIJURIS UNIC CUIABÁ - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono os 

autos para fins de intimar a parte requerente a comparecer em secretaria 

para retirada do Termo de Guarda, dentro do prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1121320 Nr: 19370-97.2016.811.0041

 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: CLEITON DE OLIVEIRA XAVIER, JOSEANE DE OLIVEIRA 

XAVIER, JULIENE DE OLIVEIRA XAVIER, CLEISON OLIVEIRA XAVIER
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCINIRA CARRÊA DE FRANÇA - 

OAB:OAB/MT 13.869, JUCINIRA CORRÊA DE FRANÇA - OAB:13.859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono os 

autos para fins de intimar a parte requerente a comparecer em secretaria 

para retirada do Alvará, dentro do prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1094096 Nr: 7971-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDS, OCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - 

OAB:15.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação do advogado da parte autora, para comparecer 

nesta secretaria e retirar o Alvará de Curatela Definitiva ou a parte autora, 

no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1292382 Nr: 5670-83.2018.811.0041

 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: CM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGM, AMAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA JULIANA ANDREUZZA 

VICENTINI DUARTE - OAB:15241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 5670-83.2018 – Código 1292382.

 Vistos.

 Cleber Moreno aforou Ação Revisional de Alimentos em desfavor de sua 

filha Agatha Maria Aranda Moreno, representada por Wanessa Aranda 

Gomes Moreno.

 À fl. 19 foi determinada a emenda da inicial, para que fosse acostado aos 

autos cópia da sentença de mérito que foi fixada a obrigação alimentícia, 

que pretende revisar.

 À fl. 21 foi informado pelo autor que os autos principais, onde a obrigação 

fora estabelecida, encontrava-se em carga com outra advogada, e 

pugnou pela dilação de prazo para o cumprimento da determinação.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Em que pese a manifestação do requerente, pela dilação do prazo para 

trazer aos autos cópia da sentença que fixou a obrigação alimentar, 

verifico que, ainda que lhe fosse deferida a dilação do prazo, o autor não 

conseguirá cumprir a determinação, haja vista a inexistência de sentença 

de mérito nesse sentido.

 Em consulta ao sistema Apolo, pude verificar que a obrigação alimentar 

que se busca revisar fora fixada nos autos do processo n. 

40465-91.2013.811.0041, código n. 835285, que está em trâmite nesta 

Vara Especializada, de sorte que os alimentos ainda possuem natureza 

provisória, o que me permite concluir que o autor padece de interesse 

processual, já que naquela outra ação, código 835285, é que deverá 

discutir sua capacidade financeira.

 Não é demais esclarecer que não cabe ação revisional de alimentos que 

ainda estão revestidos pela provisoriedade. A questão da redução ou não 

do valor estipulado, reafirmo, deve ser declinado na ação de alimentos, 

ainda em trâmite.

 Nesse passo, reconheço que o autor é carecedor de interesse de 

processual, conduzindo, inexoravelmente, à extinção da presente 

demanda, sem apreciação do mérito.

 Ante o exposto, declaro extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Transitada em julgado, arquive-se.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Cuiabá-MT, 26 de julho de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1120447 Nr: 18982-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SODO, JCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA MARINHO - 

OAB:18791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Mirelli Silva, Gestora Judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença: Vistos.

 Johnestel Junior Oliveira Albuquerque aforou o pedido de Substituição de 

Curatela de Sebastiana Olga de Oliveira.

 Esclarece que é sobrinho da curatelada, e que a antiga curadora sua 

mãe, senhora Julieta Cleonice Soares, encontra-se debilitada com 

dificuldades de resolver as questões da interditada e de sua vida pessoal 

por estar com problemas de saúde, necessitando de auxilio de familiares, 

surgindo a necessidade de substituição da curatela, a fim de que o 

requerente possa representar a sua tia no que for necessário.

 Às fls. 19/22 foram acostados os relatórios do estudo psicossocial do 

caso.

 À fl. 27 o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Extrai-se dos autos que a genitora da requerida, que havia sido nomeada 

como sua curadora definitiva, está com idade avançada e com problemas 

de saúde que dificultam a administração financeira e questões 

burocráticas junto ao INSS e bancos, e o requerente, seu sobrinho, foi 

escolha da curadora.

 Consoante narrado no relatório da visita domiciliar acostada às fls. 21/22, 

“A interditada foi diagnosticada com retardo mental desde os primeiros 

anos de vida, segundo verbalizou a requerente, e que desde esse período 

apresenta incapacidade para todos os atos do cotidiano.

... a indicação do requerente para assumir esses encargos foi da vontade 

curatelada e da requerida considerando-o mais responsável e quem tem 

mais afinidade com a interditada, sendo o dos familiares quem mais 

frequenta a casa e quem está mais próximo da tia.

 ...verificando que a requerida atualmente está com dificuldades para 

continuar com esse encargo diante de seu tratamento de saúde (varizes) 

e fundamentalmente para o manejo de questões administrativas da 

curartela, a nomeação do requerente para o encargo seja a mais 

assertiva, atendendo principalmente pela vontade de ambas, interditada e 

requerida”.

 Sendo assim, resta evidente a necessidade e plausibilidade do pedido 

declinado na presente ação.

 Em face do exposto, em consonância com o parecer Ministerial, julgo 

procedente o pedido de substituição, e nomeio o requerente Johnestel 

Junior Oliveira Albuquerque como novo Curador definitivo a interditada, em 

substituição à antiga curadora, senhora Sebastiana Olga de Oliveira, em 

virtude de sua idade avançada e problemas de saúde.

 Ressalto que o curador representará a interditada em todos os atos da 

vida civil, inclusive com poderes de administrar suas contas bancárias.

 Por fim declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Transitada em julgado, certifique-se, expeça-se o necessário e 

arquive-se.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Cuiabá, MT, 27 de novembro de 2017.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 850273 Nr: 53350-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):A TERCEIROS INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Mirelli Silva, Gestora Judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença: Vistos, em correição.

 Flávia Lúcia de Moraes propôs a presente Ação de Interdição em face de 

Simone Lúcia de Moraes.

 Relatou que a requerida é sua irmã, e que a mesma é portadora de 

retardo mental, CID: F-70.0, enfermidade que compromete sua capacidade 

intelectual, a tornando dependente de terceiras pessoas na gerência de 

sua vida, motivo pelo qual se justifica a presente ação.

 À fl. 22 foi deferida a curatela provisória e designada audiência de 

interrogatório, cuja ata está encartada à fl. 26.

 À fl. 30 o Ministério Público opinou pela realização de exame pericial, o 

que foi determinado à fl. 31.

 Às fls. 39/41 foi acostado o laudo pericial.

 À fl. 42 o Ministério Público opinou pela realização de estudo psicossocial.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Em que pese o zeloso parecer Ministerial de fl. 42, pela análise dos 

documentos que instruem os autos, verifico que se mostra desnecessária 

a realização de estudo psicossocial.

 Extrai-se do documento de fl. 20, que a requerida foi diagnosticada com 

patologias descritas pelas CIDs F.70, F 53 e F 32.3, compatíveis com 

deficiência relacionadas ao desenvolvimento intelectual.

 No laudo pericial acostado às fls. 39/41, constam as seguintes 

informações:

“7. EXAME MENTAL: Calma, boa aparência, pouco cooperativa, 

desorientada no tempo espaço, memória e inteligência prejudicadas, sem 

alteração do pensamento e de sensopercepção.

8. CONCLUSÃO: Após avaliação da periciada concluímos que ela possui 

Retardo Mental Leve, classificado no Cid 10 F70, que cursa com prejuízos 

na memória, inteligência, orientação tempo e espaço e na sua autonomia, 

tornando-a totalmente incapaz de reger por si só seus atos da vida civil”.

 Analisando o conjunto probatório acostado aos autos, não resta dúvida 

sobre a necessidade de decretar a interdição da requerida, frente à 

inegável limitação psíquica, que a torna dependente de terceiras pessoas 

para a realização dos atos pertinentes à sua vida civil e particular.

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, 

decreto a interdição de Simone Lúcia de Moraes, declarando-a 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e 

nomeio como Curadora definitiva à requerida, a senhora Flávia Lúcia de 

Moraes.

 Por fim declaro extinto o processo com julgamento de mérito nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil 

de 2015, inscreva-se a presente no Registro Civil, e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Sem custas.

 P. I. C.

 Cuiabá, MT, 28 de julho de 2017.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 854534 Nr: 57090-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KACN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ANTONIO BRUNO - 

OAB:7818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISVAL DIAS MENDES - 

OAB:3563/MT, JORGE DE MORAES FILHO - OAB:3964

 Procedo a intimação do advogado da parte requerida, para querendo, 

apresentar os memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 293312 Nr: 11460-34.2007.811.0041

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PHAS, FRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LYZIA SPARANO MENNA 

BARRETO - OAB:7329-MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 512/2007 – Código 293312

 Vistos.

 Retifique-se a capa dos autos para cumprimento de sentença.

 Defiro a gratuidade de justiça.

 Nos termos do art. 523 do novo Código de Processo Civil, INTIME-SE o 

executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito apresentado 

às fls. 41/44.

 Não sendo efetuado o pagamento no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), seguindo-se os atos de 

expropriação, além do protesto da dívida.

 Não ocorrendo o pagamento, arbitro honorários em 10% (dez por cento) 

do valor da execução. Em caso de pagamento parcial, a multa e a verba 

honorária incidirão sobre o restante.

 Quanto ao item 2.3 (fl. 45), que faz referência ao art. 529, § 3º, do Código 

de Processo Civil, a aplicabilidade do citado dispositivo legal depende de 

que a parte credora informe o nome e endereço do órgão empregador, 

como também a conta e agência bancária para crédito dos valores e 

nenhuma dessas informações consta da petição.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, MT, 27 de julho de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1029641-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. E. D. A. (REQUERENTE)

D. M. C. A. (REQUERENTE)

S. C. T. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA OAB - MT0012158A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

J. M. T. A. (REPRESENTADO)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

P R A Z O :  1 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 : 

1029641-17.2017.8.11.0041 Parte Autora: Nome: PEDRO ERALDO 

DUARTE AMORIM Endereço: RUA CUSTÓDIO DE MELLO, 84, CIDADE 

ALTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-435 Nome: DELZIMAR MARQUES 

COSTA AMORIM Endereço: RUA CUSTÓDIO DE MELLO, 84, CIDADE ALTA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78030-435 Nome: SYLVIO CESAR TEIXEIRA DA 

SILVA Endereço: QUADRA 6 CONJUNTO H, SOBRADINHO, BRASÍLIA - DF 

- CEP: 73025-068 Parte Ré: FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E 
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DEMAIS INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE 

NOMEAÇÃO DA PARTE AUTORA PEDRO ERALDO DUARTE AMORIM E 

DELZIMAR MARQUES COSTA AMORIM COMO CURADORES, DA 

INTERDITADA JULIANA MARQUES TEIXEIRA AMORIM, PARA: 

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, O CURADOR SE 

RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DA CURATELADA E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUAISQUER NATUREZA, ACASO 

PERTENCENTES A CURATELADA, E, AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR 

FAZER EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DA 

INTERDITADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO 

SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1029641-17.2017.8.11.0041. Ação: 

Interdição com pedido de tutela de urgência Vistos, etc... Trata-se de Ação 

de Interdição com pedido de tutela de urgência movida por Pedro Eraldo 

Duarte Amorim, Delzimar Marques Costa Amorim e Sylvio César Teixeira 

Amorim, em face de Juliana Marques Teixeira Amorim, todos qualificados 

nos autos, sob o argumento, em síntese, de que a Requerida é portadora 

de transtorno bipolar (CID 10 – F.29 e F31) e que por conta da doença 

vinha apresentando quadro clínico preocupante nos últimos anos, 

inclusive, mesmo fazendo uso de medicamentos regularmente, começou a 

apresentar alteração de comportamento e de sono, condições essas que 

fizeram com fosse demitida do emprego em que trabalhava, após uma 

crise psicótica. Esclarecem que a Requerida sempre teve crises com 

menos intensidade, as quais são controladas por medicamentos e que a 

mesma sempre fez acompanhamento para depressão e insônia crônica. 

Informam que em julho/2016 a Requerida teve uma crise psicótica 

gravíssima no local de trabalho onde residia em Brasília/DF, fazendo com 

que seus pais, ora Requerentes, a trouxessem para residir com eles nesta 

Comarca, para acompanhar e propiciar um tratamento adequado à mesma, 

tendo em vista que o Requerente/Cônjuge da Requerida, não dispunha de 

tempo e nem condições financeiras para arcar com a medicação da 

Interditanda. Narram que a Requerida tem delírios ao ponto de não saber 

seu nome e/ou reconhecer os próprios pais e até mesmo saber onde 

reside. Dessa forma, pedem seja decretada a interdição da Requerida com 

suas nomeações como curadores. Instruíram o pedido com os 

documentos necessários a propositura da ação. Realizada audiência de 

entrevista, Id n. 10493634, a Interditanda foi entrevistada, respondeu 

parcialmente e com dúvidas o que foi perguntado. Os Requerentes 

esclareceram que a Interditanda é totalmente dependente de todos os atos 

para sua manutenção e exige cuidados 24 (vinte e quatro) horas, pois 

embora medicada, não se pode deixa-la sozinha, uma vez que ela pode 

sair e não conseguir voltar. Noticiaram, ainda, que ela possui momentos de 

crise, em que fica nervosa e agressiva. Na mesma oportunidade, foi 

determinado que se aguardasse o prazo para impugnação, antecipada 

parcialmente os efeitos da tutela, nomeando os Requerentes, Pedro Eraldo 

Duarte Amorim e Delzimar Marques Costa Amorim, curadores provisórios 

da Interditanda e determinada outras providências. Observa-se que, 

embora em audiência, tenha sido nomeado perito para atestar quanto a 

capacidade da Interditanda, os Requerentes apresentaram nos autos 

laudo pericial, resposta aos quesitos e histórico clínico, emitido por perito 

diverso do nomeado por este Juízo, Id n. 11446636, Id n. 11446656, pág. 2 

e Id n. 11446677, não tendo sido solicitada sua substituição. Não houve 

apresentação de impugnação pela Requerida, Id n. 11502881. Laudo 

pericial acostado sob o Id n. 8078514. O Ministério Público opinou pela 

procedência do pedido, a fim de que sejam nomeados os Requerentes, 

Pedro Eraldo Duarte Amorim e Delzimar Marques Costa Amorim, curadores 

da Interditanda, Id n. 11606018. O d. Curador nomeado apresentou 

contestação por negativa geral, Id n. 11633785. Intimados os Requerentes 

para complementarem o exame pericial de Id n. 1144667, estes informaram 

que não há complementação a ser feita, em razão de que o mesmo é a 

transcrição do laudo manuscrito pelo Dr. Alberto carvalho de Almeida, 

ambos juntados em conjunto no Id nº. 11446677. Relatei. Fundamento e 

Decido. Antes de tudo, necessário registrar que não é assertiva a 

substituição de perito pela parte sem antes haver ciência do Juízo. 

Todavia, para fins de aproveitar o ato praticado e considerando que os 

peritos Dr. Alberto Carvalho de Almeida, inscrito no CRM/MT n. 1147, Perito 

Médico pela Sociedade Brasileira de Perícias Médicas, e o Dr. Antônio 

Carlos de C. Reiners – Médico Psiquiatra – inscrito no CRM – 964, Id n. 

11446656, pág. 2 e Id n. 11446636, estão habilitados para fornecer laudo 

médico, para fins de não trazer prejuízos à parte, passo a analisar o 

mérito. 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 dos Requerentes encontra-se 

comprovada nos autos, que bem demonstra que eles são genitores e 

esposo da Interditanda, Id n. 10019396. 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. 11446656, pág. 

2, conclusiva no sentido de que: “... parece que o diagnóstico mais 

condizente no momento é de Esquizofrenia (CID 10 F20), doença crônica e 

em sua maioria incapacitante. No momento está totalmente incapaz ...”. 

Outrossim, foi, ainda, atestado pelo Dr. Antônio Carlos de C. Reiners – 

Médico Psiquiatra – CRM – 964 – que a Requerida encontra-se 

incapacitada para os atos da vida civil (...), salientando que os 

medicamentos ministrados até o momento não foram eficazes, pois risco 

de crise psicótica é sempre presente. 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 as pessoas dos Requerentes- pai e mãe - da Interditanda, os quais, 

segundo noticiado, estão assistindo a filha, que deverão 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 Juliana 

Marques Teixeira Amorim até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora nas pessoas de seus genitores Pedro Eraldo 

Duarte Amorim e Delzimar Marques Costa Amorim, 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 dos curadores 

nomeados, 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, 
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portanto, os curadores se responsabilizarão, 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 dos Curadores fazerem 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de constas de sua 

administração, quando solicitadas. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade dos Curadores (pai e mãe 

da interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. 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, dos Curadores e os limites da curatela, neste caso em razão 

da necessidade de intervenção dos Curadores para a validade dos atos 

da vida civil/administração de natureza patrimonial e negocial da 

interditada, em especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério 

Público. Diante do acima decidido, oficie-se, com urgência, ao IML – 

Instituto Médico Legal, solicitando o cancelamento da perícia agendada 

para 30/07/2019. Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos 

com as cautelas de estilo, anotações e baixas necessárias. 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 3 0 3 9 5 6 1  1 8 0 5 0 7 1 6 3 8 3 3 6 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 8 1 0 5 2 1  

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 27 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 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1021406-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT0012035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON FERREIRA DIAS SALES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1021406-27.2018.8.11.0041 Ação: 

Interdição e Curatela c/c antecipação dos efeitos da tutela Vistos, etc... 

Trata-se de Ação de Interdição e Curatela c/c antecipação dos efeitos da 

tutela, proposta por Antonio Alves Sales com objetivo de interditar seu 

filho Alisson Ferreira Dias Sales, ambos qualificados nos autos, sob o 

argumento, em síntese, de que o Requerido é portador de Síndrome de 

Down e problemas na coluna, não possuindo condições de administrar 

sua vida civil. Dessa forma, pede a concessão da tutela provisória de 

urgência para que seja nomeado o Requerente curador do Requerido. 

Instruiu o pedido com os documentos necessários a propositura da ação. 

É o relatório. Decido. Em que pese às alegações do Requerente e os 

documentos carreados, não é possível, neste momento, nomeá-lo curador 

provisório do Requerido, contudo, o pedido será reanalisado após 

realização de entrevista com o Interditando que designo para o dia 

02/08/2018, às 13:30 horas (art. 751 do CPC). Intime-se o Requerente, 

através de seu d. patrono, para comparecer na audiência acompanhado 

do Requerido. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014539-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. Q. R. M. (REQUERENTE)

RAYONE FELIPE MAGALHAES MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNO RIBEIRO DE MEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1014539-52.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: TALITA 

QUIDEROLI RIBEIRO MEIRA Endereço: RUA DINAMARCA, 09, (LOT 

CERRADOS) BAIRRO JD CERRADOS, PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78115-855 Nome: RAYONE FELIPE MAGALHAES MEIRA 

Endereço: RUA CENTO E DEZESSETE, 13, QUADRA 25 SETOR 1, TIJUCAL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78088-022 PARTE REQUERIDA: Nome: EDNO RIBEIRO 

DE MEIRA Endereço: RUA CENTO E DEZESSETE, 13, QUADRA 25 SETOR 

1, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-022 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificada, para tomar ciência da 

expedição do ALVARÁ, para retirar/imprimir DIRETAMENTE DO SISTEMA 

PJE. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,27 de julho de 2018. assinado 

eletrônicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033243-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PINA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ANTUNES MACIEL (REQUERIDO)

ELZIRA PINA MACIEL (REQUERIDO)

 

PROCESSO: 1033243-16.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: DANIEL 

PINA MACIEL Endereço: RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 58, - ATÉ 

215/216, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-030 PARTE 

REQUERIDA: Nome: ALEXANDRE ANTUNES MACIEL Endereço: RUA 

BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, - ATÉ 215/216, GOIABEIRAS, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78032-030 Nome: ELZIRA PINA MACIEL Endereço: RUA 

BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, - ATÉ 215/216, GOIABEIRAS, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78032-030 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, 

acima qualificada, para tomar ciência da expedição do FORMAL, para 

retirar/imprimir DIRETAMENTE DO SISTEMA PJE. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,27 de julho de 2018. assinado eletrônicamente por Willma Giselle 

Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020714-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098/O (ADVOGADO)

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT15145/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO SOARES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO: 1020714-62.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

MARILZA SANTANA DE SOUZA Endereço: RUA CINQÜENTA E NOVE, Q 

02 N 22, RUA 59 OU ANDORINHA, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-428 

PARTE REQUERIDA: Nome: ARNALDO SOARES DE SOUZA Endereço: 

RUA DESEMBARGADOR JOSÉ DE MESQUITA, N 519, ARAÉS, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78005-560 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, 

acima qualificada, para tomar ciência da expedição do FORMAL para 

retirar/imprimir DIRETAMENTE DO SISTEMA PJE. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,27 de julho de 2018. assinado eletrônicamente por Willma Giselle 

Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007685-08.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

DELSON VERGILIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THALES VINICIUS DE SOUZA GRIGGI E SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1007685-08.2018.8.11.0041 PARTE REQUERENTE: Nome: 

DELSON VERGILIO DA SILVA Endereço: RUA PETROLINA, 12, Quadra 01, 

CPA I, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-183 PARTE REQUERIDA: Nome: THALES 

VINICIUS DE SOUZA GRIGGI E SILVA Endereço: RUA FEIRA DE SANTANA, 

23, CPA I, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-170 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 diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de citação/intimação, 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, 27 de julho de 2018. Gestora Judicial. Assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013250-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER VINICIUS EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT21851-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. R. B. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1013250-50.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: LUIS 

ROBERTO BENEDITO Endereço: rua 15 de Novembro, 138-A, centro, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 PARTE REQUERIDA: Nome: VITOR 

ROBERTH RODRIGUES BENEDITO Endereço: RUA F, 344, Residencial 

Aclimação, bloco 04, apto 303, TERRA NOVA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-401 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR LUIS 

ROBERTO BENEDITO, acima qualificado, para tomar ciência e providências 

que entender pertinentes quanto ao disposto no DESPACHO prolatado 

neste processo. DESPACHO ID N. 14400811 OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 27 

de julho de 2018. Willma Giselle Santos de Lima ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004583-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KANDRIA JULIANA MESQUITA SOARES CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER OAB - MT16524/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1004583-75.2018.8.11.0041. Ação: 

Alvará Judicial. Vistos. Acolho o parecer ministerial de Id n. 12343194 e 

determino que se expeça: a) oficio à Caixa Econômica Federal a fim de 

que aludida instituição bancária informe a este Juízo, no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre a existência ou não de valores/aplicações e/ou saldo 

de FGTS e PIS em nome do falecido. b) oficio ao Banco do Brasil 

solicitando informações, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a existência 

ou não de valores/aplicações e/ou saldo de PASEP em nome do falecido. 

c) oficio ao empregador do falecido solicitando informações acerca da 

existência ou não de verbas rescisórias. Em seguida, manifeste-se a 

Requerente, através de seu d. patrono, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender cabível, inclusive, sobre os documentos de Id 

n. 13567954 e 13569965, e voltem-me conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1058942 Nr: 50468-37.2015.811.0041

 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: VIRMONDES FERREIRA DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CÉLIO ANTERO DE CARVALHO, 

VILMA MURILA QUEIROZ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO LEÔNCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT, JOEVERTON SILVA DE JESUS - OAB:9946/MT

 Intimo a drª Karla Leticia da Silva, OAB/MT 22787, para que se manifeste 

diretamente nestes autos, juntando procuração, conforme determina a 

decisão de fls. 124, no prazo de cinco dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1022635 Nr: 33228-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GACDSF, TFCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 892521 Nr: 24927-36.2014.811.0041

 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: JOANA LINA DA SILVA, AGOSTINHO JOÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MOISES JOÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1187668 Nr: 439-12.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRODO, GO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

TANGARA DA SERRA/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1132238 Nr: 23981-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ROSALDO BARBOSA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 402905 Nr: 34913-87.2009.811.0041

 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 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:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1105821 Nr: 12885-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFDA, KSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6069, YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - 

OAB:16813/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 275676 Nr: 4583-78.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAFP, MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE SHEILLA DE ANDRADE - 

OAB:8769, ELAINE SHEILLA DE ANDRADE - OAB:8769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 343869 Nr: 14117-12.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNR, NN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDRLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - 

OAB:3830/MT, Raphael Fernandes Fabrini - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÂNGELO EUGÊNIO COUTO DA 

SILVEIRA - OAB:OAB-RN 2265

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1128607 Nr: 22453-24.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLG, HSNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16.745 OAB/MT, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13.296/MT, 

JAFFER BARBOSA CCHAPHAUSER - OAB:20549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo os requerentes para que cumpram o determinado na decisão de fls. 

88, no prazo de 15 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 444403 Nr: 19502-67.2010.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA ANTONIA DOS SANTOS, CELSO NICOLINO DOS 

SANTOS, MARIA NORATA DOS SANTOS, ANITA ROSA DOS SANTOS 

SILVA, LUCIANO DA SILVA PEREIRA, LUCIANE DA SILVA PEREIRA, 

LUCIMIL DA SILVA PEREIRA, ANTONIO DA SILVA PEREIRA, ANICELIA DA 

SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BENEDITA NICOLINA DOS 

SANTOS

 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 Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1108214 Nr: 13970-05.2016.811.0041

 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: PFDM, FFDM, WFDM, RFDM, RAFDM, PAFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAFDM, EDLPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Termo de Audiência

Processo n.º 13970-05.2016.811.0041 – Código: 1108214 – Inventário

Finalidade: Conciliação

Local/Data/Horário - Cuiabá, 26 de Julho de 2018, às 16:30 horas.

P r e s e n t e s

MM. Juiz de Direito: - Gilperes Fernandes da Silva

Promotora de Justiça: - Esther Louise Asvolinsque Peixoto

Requerente: - Rarildo Aparecido Fernandes de Melo, RG: 10549455 SJ/MT, 

CPF: 788.537.531-53.

Defensor Público: - Emídio de Almeida Rios

Ocorrência: Aberta a audiência, restou prejudicada a tentativa de 

conciliação em razão do não comparecimento dos herdeiros: Petronilio 

Fernandes de Melo (Inventariante), Fernando Fernandes de Melo, Rita 

Fernandes de Melo e Wandervacio Fernandes de Melo, intimados na 

pessoa de seu advogado doutor Adriano Garcia da Costa, também 

ausente, embora intimado via DJE (14/06/2018). Ausente também a 

interessada Patricia Alves Fernandes de Melo a qual não compareceu em 

razão de seu trabalho, assim justificando seu irmão Rarildo Aparecido 

Fernandes de Melo. Em seguida o douto Patrono dos interessados Patricia 

Alves Fernandes de Melo e Rarildo Aparecido Fernandes de Melo 

requereu a palavra e assim manifestou: MM Juiz requer-se a suspensão 

do processo por 30 (trinta) dias para que seja tentada a solução deste 

processo através de acordo. Continuando foi proferido o seguinte 

despacho: Vistos, etc... Defiro a suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias 

na forma requerida. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Nada mais havendo a registrar, o MM. Juiz 

determinou o encerramento deste termo, que lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu ____________ Mariana Kneip de Almeida 

Macedo, que o digitei e subscrevi. (Audiência encerrada às 17:05 horas)

 Requerente Defensor Público

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 723601 Nr: 19202-71.2011.811.0041

 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: FMDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741, SERGIO HARRY MAGALHAES - OAB:4.960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Trata-se de Medida Cautelar Inominada Satisfativa com Pedido Liminar, 

ajuizada por FABIANA MAGALHÃES ROCHA, em face de CLEITON 

LAMEIRA FALCI, todos qualificados nos autos, sob os argumentos 

apostos na petição de fls. 05/15, na qual foi concedida medida liminar, 

determinando que as visitas ao pai (requerido) fossem realizadas em 

companhia da babá da menor (fls. 79/90).

A citação do Requerido restou inexitosa, conforme certidão de fls. 112-v.

Às fls. 115, a Requerente, por meio de seus procuradores constituídos, 

pediu a extinção do feito, já na época da concessão da liminar, foi 

concedida medida satisfativa.

É a síntese. Decido.

Considerando o pedido da parte, impõe-se pela extinção do feito, por 

ausência de interesse.

 Assim, em face do exposto e mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO, sem resolução de mérito, o que faço com fundamento 

no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1081025 Nr: 2046-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMRL, LFRL, EPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONEL BENEDITO FERREIRA DE 

ARRUDA - OAB:10.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Observa-se dos autos que os Exequentes atingiram a maioridade, fls. 

24/25. Assim, proceda-se a retificação no polo ativo desta ação fazendo 

nele constar como Exequente Vitoria Maria Roeder Lima e Luiz Felipe 

Roeder Lima.

Após, proceda-se a intimação do Dr. Jonel Benedito Ferreira de Arruda, 

OAB/MT 10.202, para que regularize a representação processual dos 

Exequentes nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Deve, no mesmo prazo, manifestar sobre a preliminar suscitada às fls. 

150/154 (nulidade da citação), e, ainda, apresentar demonstrativo de 

débito atualizado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1146314 Nr: 30119-76.2016.811.0041

 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: MIKAELLY OLIVEIRA DA SILVA, EDMILSON DA SILVA, 

NCODS, YCODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FORTUNATA DO BOM DESPACHO 

OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES - 

OAB:13.440-A

 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 manifestar sobre 

a certidão de fls. 87, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1014805 Nr: 29629-88.2015.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉRBIA NAYLA BATISTA GOMES, VGGR, NÉRBIA 

NAYLA BATISTA GOMES, IULLY MICHELLE DA CUNHA RABELLO, 

PAMELLA SIMONY DA CUNHA RABELLO, VIVIAN CARITA DE FIGUEIREDO 

RABELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WALTER MACHADO RABELO 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:2951, CRISTINA VARGAS REIS MONTEIRO - OAB:9804 MT, FÁBIO 

MATHEUS MARQUES - OAB:16.250/MT, LUCAS FELIPE T. DE A. 

BARROS - OAB:16.742/MT, LUCAS FELIPE TAQUES DE A. BARROS - 

OAB:16.742/MT, LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - 

OAB:16742, SÉRGIO LUIS O.F. DA COSTA - OAB:15.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da Inventariante para prestar contas 

do alvara de n.º 02/2018 e manifestar sobre a juntada de fls. 194/197 no 

prazo de quinze dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1310516 Nr: 10979-85.2018.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORYNE MONTEIRO PILHALARME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FLORINDO PILHALARME, JOSE 

FRANCISCO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, MÁRCIO MONTENEGRO - OAB:OAB/MT 15.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8.511/MT

 Intimo o inventariante e os herdeiros na pessoa do respectivos 

advogados: ADAO BENEDITO DA SILVA, OAB n. 8.511/MT, SEBASTIÃO 

FERREIRA DE SOUZA, OAB n. 6.499/MT, ODAIR A. BUSIQUIA, OAB n. 

11.564-A/MT, MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA, OAB 

n. 16.583/MT, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO, OAB n. 

15.329/MT, para que manifestem nestes autos no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 2298 Nr: 2410-96.1998.811.0041

 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: CCB, MDCPC, CBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARO TORRES LOPES - 

OAB:3993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado Luca da Silva Luzardo, OAB/MT 19.031, para que tome 

ciencia da decisão de fls. 67, no prazo de 05 cinco dias, sob pena de 

retorno dos autos ao arquivo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1090384 Nr: 6280-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERSC, ECS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1245244 Nr: 19646-94.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZA APARECIDA SÁLIES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDICTA NÉA SALIÉS LEMOS DOS 

SANTOS, NELI SALIES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS ALVES DE SOUZA - 

OAB:15768/MT, Rosemary Santana dos Santos Alencastro - 

OAB:10.699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALVARO FURTADO 

MENDONÇA DALTRO DE MELO - OAB:22999

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da autora para impugnar as 

contestações, alegar o que de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 318628 Nr: 21233-06.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO MACEDO GALVAO - 

OAB:4699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/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 das 

partes e seus advogado para a audiencia de mediação agendada para o 

dia 20/09/2018, ás 08:30 horas, conforme determinado ás fls. 844. Era o 

que tinha a Impulsionar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1215157 Nr: 9970-25.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMPG, ICPG, EPDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MÁRCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19.291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS ALVES DOS SANTOS 

- OAB:9.453/MT

 Intimo o requerido na pessoa de seu advogado para querendo manifestar 

no prazo de 15 (quinze), conforme determina a decisão de fls. 129.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 722309 Nr: 17844-71.2011.811.0041

 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: GJTA, LDSPMES, ÁSDS, MADS, ASDS, MDGDSF, JSDS, 

ESDS, MDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSSDS, EDRJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYSE DE MORAIS CORREA - 

OAB:, Iria Maria Davanse Pierone - OAB:7.097, JUCINEI DA SILVA 

NUNES - OAB:11.799/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Diante da manifestação ministerial de fls. 198/199v, intime-se o herdeiros 

Arestes Santana da Silva, para, no prazo de quinze dias, manifestar sobre 

o noticiado e postulado na petição de fls. 196/197 do inventariante, e, no 

parecer ministerial acima referido. Após, havendo interesse de incapaz, 

art. 178, II, e 698 do CPC, dê-se nova vista à d. representante do Ministério 

Público, conforme se requer, fls. 199v, e, voltem os autos conclusos para 

análise.
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 Intimem-se e cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1022400-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDELISIO DE ARAUJO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA MAIRY DA SILVA ARRUDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1022400-55.2018.8.11.0041 Ação: 

Modificação de Guarda c/c Exoneração de Alimentos e pedido de tutela de 

urgência (liminar) Vistos, etc... Defiro os benefícios de gratuidade da 

justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

eventual necessidade de revogação, nos termos da lei. Trata-se de Ação 

Modificação de Guarda c/c Exoneração de Alimentos e pedido de tutela de 

urgência (liminar), proposta por Edelísio de Araújo Júnior em face de Flávia 

Mairy da Silva Arruda, ambos qualificados nos autos, sob o argumento, em 

síntese, de que é pai da menor Maria Eduarda da Silva Araújo, nascida em 

02/03/2012, fruto de um relacionamento havido com a Requerida. Relata 

que as partes entabularam acordo em relação aos alimentos no processo 

de código n. 346922 que tramitou perante a 2ª Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca desta Comarca. 

Todavia, em julho/2017, após acordo com a Requerida, a filha passou a 

residir com o Requerente. Diante disso, esclarece que deixou de repassar 

os valores relativos aos alimentos à Requerida, assumindo sozinho todas 

as despesas da menor. Alega que após solicitar uma declaração à 

Requerida, com intuito de permitir que seus pais (avós paternos) incluísse 

a menor como beneficiária no plano de saúde e em atividades recreativas 

junto ao SESC/MT, o Requerente foi informado que a menor deveria ser 

“devolvida” no mês de julho/2018. Ressalta que após essa noticia, a filha 

começou a ficar depressiva e preocupada com a situação, a tal ponto de 

influenciar em suas atividades escolares. Dessa forma, pede a concessão 

da tutela de urgência, em caráter liminar, para que seja modificada 

provisoriamente a guarda da filha em favor do Requerente, bem como seja 

regulamentado provisoriamente o direito de visitas da Requerida e, ainda, 

seja o Requerente exonerado provisoriamente do pagamento dos 

alimentos. Instruiu o pedido com os documentos necessários a propositura 

da ação. É o relatório. Decido. Registra-se, primeiramente, que o instituto 

da tutela antecipada foi recepcionado pelo Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) nos artigos 294 a 311 sob o nome de tutela provisória de 

urgência e de evidência, não se tratando de uma simples concessão de 

liminar, pois constitui na própria antecipação da decisão final almejada. A 

sua concessão, no entanto, pressupõe existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito reclamado pelo Requerente e, ainda 

assim, se houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

consoante estabelece o art. 300 do CPC, ou ainda, na ausência de tais 

elementos, ficar caracterizada alguma das hipóteses do art. 311 do CPC. 

No caso em exame, conforme noticiado, o pai está com a filha desde 

julho/2017 e somente agora, após um ano, resolveu ajuizar a presente 

ação para fins de modificação de guarda e exoneração do pagamento dos 

alimentos. Dito isso, entendo não estar presente a verossimilhança da 

alegação do Requerente em relação à necessidade de alteração, em 

caráter liminar, da guarda e sua exoneração do pagamento dos alimentos. 

Além do mais, este processo está em sua fase inicial, sem que se tenha, 

por ora, manifestação da Requerida. Dessa forma, indefiro o pedido 

liminar. Aliás, neste sentido: “(...) Descabe a concessão da tutela 

provisória pretendida pela recorrente quando existem questões fáticas 

que reclamam ainda cabal comprovação, sendo necessário que aportem 

aos autos elementos de convicção suficientes para o acolhimento do pleito 

liminar. 3. Tratando-se de discussão sobre guarda de crianças, é 

necessária a ampla produção de provas, de forma a permitir uma solução 

segura acerca do melhor interesse da infante. (...)” Recurso desprovido. 

(Agravo de Instrumento Nº 70076524966, Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado 

em 25/04/2018) Considerando que de acordo com o Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda 

ao art. 693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

23/08/2018 às 16:30 horas. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias da data designada para audiência, (§ 2º art. 

695 CPC) para comparecer, portando os documentos pessoais, com a 

observância de que o mandado de citação deverá conter apenas os 

dados da audiência, desacompanhada de cópia da petição inicial, sendo 

assegurado o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º 

art. 695 CPC). Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de 

advogados ou de defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos 

termos do art. 77, § 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada 

das partes na audiência de conciliação pode ser considerada como ato 

atentatório à dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de 

acordo/composição, conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a 

contar, da data da audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a 

ação (art. 335, I, CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte Autora (artigo 344 do CPC). 

Intime-se o Requerente através de seus d. patronos para comparecer na 

audiência, bem como cientifique o Ministério Público. Sem prejuízo do 

cumprimento das providências acima, entendo conveniente e determino a 

realização de um estudo social, com a oitiva das partes, da menor e de 

vizinhos, se possível, a fim de constatar os fatos alegados e verificar, in 

loco, e a situação noticiada. O laudo deverá ser juntado aos autos até 05 

(cinco) dias antes da audiência acima designada. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007685-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELSON VERGILIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THALES VINICIUS DE SOUZA GRIGGI E SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1007685-08.2018.8.11.0041 Ação: 

Exoneração de Alimentos com Pedido de Tutela Antecipada Vistos, etc... 

Considerando a decisão de id. 13079804, na qual indeferiu o pedido de 

assistência judiciária, e sendo oportunizado ao Requerente fazer prova no 

sentido de comprovar que atualmente não pode arcar com os custos 

desta demanda, sem deixar de prover com o seu sustento e de sua 

família, os argumentos de id. 13209535 do Requerente e documentos 

juntados sob o id. 13210283 são insuficientes para alterar a constatação 

anterior deste Juízo. Assim, quanto ao não deferimento da justiça gratuita, 

mantenho a referida decisão de id. 13079804 por entender que não é a 

hipótese de se deferir a justiça gratuita, mas tão somente de autorizar o 

pagamento das custas ao final. Neste sentido, aliás: “A jurisprudência 

admite o recolhimento das custas ao final do processo em casos 

excepcionais...” (TJMT - AI, 16911/2012, DES.MARCOS MACHADO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/04/2012). Dito isso, 

passo a análise do pedido inicial. Trata-se de Ação de Exoneração de 

Alimentos com Pedido de Tutela Antecipada proposta por Delson Vergilio 

da Silva em desfavor de Thales Vinicius de Souza Griggi e Silva, todos 

qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, o Requerente nos 

autos de Ação de Alimentos nº. 227119/2005, que tramitou perante o Juízo 

da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, restou 

obrigado a pagar a título de alimentos o valor de 20% (vinte por cento) de 

seus vencimentos líquidos. Afirma que atualmente o Requerido já atingiu a 

maioridade e já concluiu o curso superior, id. 12422633. Dessa forma, 

pede a concessão da tutela antecipada para que seja exonerado do 

pagamento dos alimentos em favor do Requerido. O pedido não veio 

instruído com documentos, os quais foram complementados pelo 

Requerente, id n. 13210292. É o relatório. Decido. Com relação ao pedido 

formulado, entendo conveniente registrar, em síntese, que o dever de 

sustentação diz respeito ao filho menor, e vincula-se ao poder familiar 

(arts. 1.566, inciso IV e 1.568 do Código Civil). Cessado o poder familiar, 
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pela maioridade ou pela emancipação, cessa, consequentemente, este 

dever, começando daí, a obrigação alimentar não vinculada ao pátrio 

poder, mas à relação de parentesco, representando uma obrigação mais 

ampla, que tem seu fundamento no artigo 1.696 do Código Civil, tendo 

como causa jurídica o vínculo ascendente-descendente, contudo, esta 

obrigação alimentar esta sujeita aos pressupostos da necessidade do 

alimentando e das possibilidades do alimentante (Art. 1.694, § 1º do CC). 

Vê-se que não há que de se confundir as obrigações alimentares. Com a 

aquisição da maioridade, faz presumir não mais necessitar o alimentado do 

pensionamento. Muito embora tendo conhecimento de entendimentos 

contrários, de que a maioridade, por si só, não é capaz de desobrigar os 

pais, não implicando na imediata cessação do dever de alimentar, no caso 

em exame, considerando que o Requerido completou o ensino superior, 

conforme se verifica do documento acostado sob o Id n. 12422633, estou 

convencido da desnecessidade da continuidade do pensionamento, 

devendo ser aplicada a regra comum ao parentesco, ou seja, a de que 

deve o alimentado demonstrar, através de ação própria, a sua efetiva 

necessidade. Aliás, neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FILHOS 

MAIORES DE IDADE. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. REQUISITOS. 

ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 273 E 333 DO CPC. 

PRECEDENTES. Implementada a maioridade, incumbe ao filho maior e capaz 

demonstrar a persistência da necessidade de receber alimentos dos 

genitores, considerando que cessa a presunção da necessidade. 

Situação de fato que autoriza, excepcionalmente, a suspensão da 

exigibilidade da obrigação alimentar em antecipação da tutela, de acordo 

com os requisitos exigidos no art. 273 do CPC. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70068200617, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 16/03/2016) Relevante consignar 

ainda, que, no caso em exame, não há perigo de irreversibilidade, pois, por 

ora, será apenas suspenso o pagamento dos alimentos até decisão final, 

podendo tal decisão ser revogada a qualquer tempo. Pelo exposto, e mais 

que dos autos consta, considerando a maioridade alcançada pelo 

Requerido, a conclusão do ensino superior, os documentos juntados aos 

autos, e ainda, a possibilidade de revogação ou modificação, com 

fundamento no artigo 300 e parágrafos do CPC, concedo parcialmente o 

pedido de tutela antecipada no sentido de determinar a suspensão 

imediata dos pagamentos dos alimentos diretamente ao Requerido, 

determinando que oficie ao Órgão pagador, para doravante, os 

pagamentos dos alimentos destinados ao Requerido Thales Vinicius de 

Souza Griggi e Silva sejam cessados até ulterior deliberação. 

Considerando que a ação revisional ou de exoneração de alimentos deve 

seguir o mesmo procedimento da ação de alimentos (art. 13 da lei 

5.478/68), designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 28/08/2018 às 14:00 horas. Cite-se o Requerido do 

inteiro teor da ação e intimem-se as partes, o Requerente através de seu 

d. patrono, para que compareçam à audiência acompanhados de seus 

advogados e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência do Requerente em extinção e arquivamento do feito 

e dos Requeridos em confissão e revelia. Na audiência, se não houver 

acordo, poderá o Requerido contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado, passando-se, em seguida, à ouvida das testemunhas e 

prolação de sentença. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1022578-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS MOREIRA CURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT20562/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS TEIXEIRA CURADO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Tendo em vista que não 

existem bens em nome do falecido somente valores, converto a presente 

ação de inventário em alvará. Determino seja expedido ofício à BLITZEM 

SEGURANÇA LTDA e à Caixa Econômica Federal, a fim de verificar a 

existência de valores a título em nome do falecido, bem como seja 

realizada pesquisa via BACENJUD, a fim de localizar valores em nome do 

falecido, no prazo de 10 (dez) dias. Com as respostas nos autos, 

intimem-se o autor para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 

27 de julho de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000620-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. G. B. C. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO OAB - MT11793/O (ADVOGADO)

JULIANNA GREGO BARBOSA DE ALMEIDA OAB - 011.570.011-06 

(REPRESENTANTE)

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA OAB - MT18060/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. C. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000620-59.2018.8.11.0041. AUTOR: SOPHIA GREGO BARBOSA 

CAVALCANTE DI ANNIBALLI REPRESENTANTE: JULIANNA GREGO 

BARBOSA DE ALMEIDA RÉU: LUIZ ANTONIO CAVALCANTE DI ANNIBALLI 

Vistos, etc. Cumpra-se o ID n.º 13913726. Cuiabá-MT, 27 de julho de 2018. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 273404 Nr: 3852-82.2007.811.0041

 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: CDS, BSEH, YEH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFEH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Considerando que as deliberações realizadas às fls. 791 não foram 

cumpridos determino:i)A intimação da parte Autora, par que apresente o 

endereço com o maior número de informações possíveis, a fim de 

possibilitar a realização do auto de constatação e, por consequência, o 

deslinde do feito;ii)Seja expedido ofício a 4.ª Vara Especializada de Direito 

Bancário da Capital – MT, solicitando que envie informações a esse Juízo 

certidão de objeto e pé em relação aos autos de Código 224752, 

envolvendo o Requerido Benedito Francisco El – Hage e o Banco H.S.B.C., 

n o  p r a z o  d e  1 0  ( d e z )  d i a s . P o r  f i m , 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 26 de julho de 2018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 444259 Nr: 19431-65.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGAO, GMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISO

 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: Berardo Gomes - 

OAB:OAB/MT 3587, Danyele Aparecida Gomes de Aquino - 

OAB:OAB/MT 9140, Patrícia Daniela Morais Gomes - OAB:OAB/MT 
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8.829

 Vistos, etc.

Autos n.º 444259

Verifico que as partes realizaram acordo. (fls. 168/170).

Desse modo, revogo a decisão que decretou a prisão civil do devedor (fls. 

95/96) e determino seja expedido ofício à Polinter a ao Comando Geral da 

Polícia Militar, a fim de evitar prisão indevida do Executado.

Intime-se a Defensoria Pública, para se manifestar sobre a transação 

realizada.

Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1150561 Nr: 31966-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDMD, ANRDMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA, QUERENDO, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO APRESENTADA ÀS FLS.86/87, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1317147 Nr: 12447-84.2018.811.0041

 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: AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1317147

Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil.

Deixo para analisar o pedido feito em sede de tutela provisória em 

audiência.

Determino a realização de estudo social com as partes, no prazo de 30 

(trinta) dias.

Designo audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o 

dia 30/08/2018 às 13h30m.

Cite-se o requerido, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos.

Deverá constar do mandado que, a audiência ora designada poderá 

dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a 

solução consensual (art. 696, do NCPC), bem como de que, não havendo 

acordo, a requerida poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu, quando 

ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e 

que, não sendo contestada a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do NCPC).

Ainda, nos termos do art. 695, §1º, do NCPC, o mandado de citação 

conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo.

Determino que esses autos sejam apensados aos de código 90923.

Cientifique-se o Ministério Público

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 955442 Nr: 2815-39.2015.811.0041

 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: JUSTINO MALHEIROS NETO, ANTONIO JOÃO PAES DE 

BARROS, JUSTINO MALHEIROS NETO, LETICIA THOMMEN LOBO PAES DE 

BARROS, JMF, GVDA, JOSÉ RICARDO PAES DE BARROS, JOÃO 

ALBERTO PAES DE BARROS, MARIA HELENA PAES DE BARROS, 

MARCOS VINÍCIUS PAES DE BARROS, THAIS PAES DE BARROS, 

LUZINETE MARGARIDA DE ALMEIDA, SANDRA PAES DE BARROS, 

TEREZA RUTH PAES DE BARROS, AGRÍCOLA PAES DE BARROS 

SOBRINHO, JAIRO PAES DE BARROS, UEZE PAES DE BARROS, DANIELA 

PAES DE BARROS, ANTONIO PAES DE BARROS NETO, CARLOS 

EDUARDO PAES DE BARROS, YVA PAES DE BARROS, JÚLIO CÉSAR 

PAES DE BARROS MALHEIROS, TELMA PAES DE BARROS TEIXEIRA, 

LUTERO PAES DE BARROS, JOÃO CALVINO PAES DE BARROS, CARMEN 

CINIRA PAES DE BARROS MALHEIROS, THÂNEA PAES DE BARROS DO 

CARMO, JESSÉ PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) ANNA RUTE PAES DE 

BARROS MULLER para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º 

do CPC, bem como comunicação do fato à OAB para procedimento 

disciplinar e imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1317146 Nr: 12446-02.2018.811.0041

 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: MAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DOUGLAS W. TAQUES 

DA SILVA - OAB:16.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1317146

Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil.

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de processo Civil.

Designo audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o 

dia 01/10/2018 às 16h00m.

Cite-se o requerido, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos.

Deverá constar do mandado que, a audiência ora designada poderá 

dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a 

solução consensual (art. 696, do NCPC), bem como de que, não havendo 

acordo, a requerida poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu, quando 

ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na 
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composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e 

que, não sendo contestada a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do NCPC).

Ainda, nos termos do art. 695, §1º, do NCPC, o mandado de citação 

conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo.

Notifique-se o Ministério Público

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 18 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 41675 Nr: 11888-26.2001.811.0041

 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: ZODA, FADSF, EGDSA, KADAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRBL, ALDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7231/MT, ANDRÉ TADEU JORGE FERNANDES - 

OAB:8441/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - OAB:4.945/MT, 

RAPHAEL MENEGUINI - OAB:9055, TADEU TREVISAN BUENO - 

OAB:6212/MT, WESLEY JOSÉ FERREIRA - OAB:5669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STABILE RIBEIRO - 

OAB:3.213

 Impulsiono o ferito com intimação do advogado Cláudio Stábile Ribeiro, 

para que se manifeste nos termos da decisão de fl.1819, em 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1132290 Nr: 24008-76.2016.811.0041

 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: ESPÓLIO DE ROBERTO CANDELÁRIO DE SOUZA, 

SIMONE APARECIDA ALVES, ROBERTO CANDELÁRIO DE SOUZA FILHO, 

ELEN REGINA ALVES DE ARRUDA, RODOVAL AUGUSTO DE SOUZA, 

CARLOS ROBERTO DE SOUZA, LUANA CAROLINE PERES DE SOUZA, 

RAQUEL URSOLINA DE SOUZA, MARIA CRISTINA PERES DOS SANTOS 

DE SOUZA, RAFAELA CANDELÁRIA PERES DE SOUZA, CAMILA 

CRISTINA PERES DE SOUZA, LJSDS, MIGUEL INÁCIO DA SILVA, MVSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CORREA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 6.664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 gação 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.Art. 2.015 - Se os herdeiros 

forem capazes, poderão fazer partilha amigável, por escritura pública, 

termo nos autos do inventário, ou escrito particular, homologado pelo juiz. 

Novo código civil “Partilha amigável. Se os herdeiros forem maiores e 

capazes, havendo acordo unânime, possível será a partilha amigável, que 

deverá ser feita mediante escritura pública, por termo nos autos ou por 

escrito particular homologado pelo juiz. Em qualquer caso será 

imprescindível a assinatura do instrumento por todos os interessados ou 

por procurador com poderes especiais “(RT,622:715, 606:106, 247:145, 

146:114, 235:174, 132:720, 541:298 E 567:235; RTJ, 98:784; RF, 161: 252, 

266: 193 E 282:299; RJTJSP, 47:31 E 65:236).Desta forma, não há ôbice 

para a homologação do presente feito.Em face do exposto e por mais que 

dos autos consta, autos sob o código 1132290 e autos sob o código 

1144065, com fundamento no art.659 do CPC HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a partilha 

de bens deixados pelo falecimento de MARIA APARECIDA DE SOUZA 

falecida dia 28/04/1986 (fl. 10) e de ROBERTO CANDELÁRIO DE SOUZA 

falecido dia 08/07/2016 (fl. 09), na forma descrita, por meio do esboço de 

fls. 126/134 dos autos sob o código 1132290, ressalvando-se possíveis 

direitos de terceiros prejudicados.Translade cópias dessses autos para 

os de código 1144065.Após, transitada em julgado, expeça-se formal de 

partilha. Adotadas tais providências, promovam-se as baixas e anotações 

necessárias e arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 41675 Nr: 11888-26.2001.811.0041

 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: ZODA, FADSF, EGDSA, KADAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRBL, ALDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7231/MT, ANDRÉ TADEU JORGE FERNANDES - 

OAB:8441/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - OAB:4.945/MT, 

RAPHAEL MENEGUINI - OAB:9055, TADEU TREVISAN BUENO - 

OAB:6212/MT, WESLEY JOSÉ FERREIRA - OAB:5669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STABILE RIBEIRO - 

OAB:3.213

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de intimar as partes: herdeiros, meeira, curador 

especial, credores e os adquirentes, na pessoa dos seus respectivos 

advogado, para que compareça a audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 11/11/2016 às 17:00 horas a ser realizada na sede 

deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 824273 Nr: 30338-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRID SCHWENK GIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ABRAHAN GIDI BARÓN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAILENE CASTELO BESSA DE 

OLIVEIRA - OAB:6865, LEILA MARIA DA SILVA XAVIER - 

OAB:5.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da Exequente para 

providenciar a tradução e cumprimento da Carta Rogatória expedida em 

12/7/2018, (fl.138), considerando que a finalidade agora é apenas 

penhora e avaliação, e não mais citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 443022 Nr: 18837-51.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAS, JDAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIN - 

OAB:4.428/MT, ARNALDO APARECIDO DE SOUZA - OAB 5332- A - 

OAB:5332-A/MT, CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - 

OAB:4.522/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:OAB/MT 3437, JORGE 

JOSÉ NOGA - UNIJURIS - OAB:3830/MT, JOSÉ PATROCÍNIO DE BRITO 

JÚNIOR (UNIJURIS/UNIC) - OAB:4.636/MT, MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR - OAB:14081-E, RAPHAEL FERNANDES FABRINI - 

OAB:6667/MT, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE 

DIREITO NO PRO DE 10 (DEZ) DIAS, inclusive sobre eventual conversão 

de rito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 825906 Nr: 31871-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJF, JDT, CBDO, CRMF, DDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado do Mato Grosso do Sul - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro requerimento de fl. 133, determino a retificação para constar os 

nomes JOELSON FERNADES e ANDERSON BRITO FERNANDES, onde está 

escrito Reginaldo da Mata Nascimento e Anderson Brito Fernandes.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 788463 Nr: 42436-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EEM, REM, GAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT, GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:OAB/MT 6.069, NPJ - UNIC PANTANAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA apresentar planilha atualizada do 

débito no prazo de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004929-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA PAES DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RODRIGUES BENETI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1004929-26.2018.8.11.0041. AUTOR: ELAINE CRISTINA PAES DE BARROS 

RÉU: ANDRE RODRIGUES BENETI Vistos, etc. Trata-se de CUMPRIMENTO 

DE TÍTULO JUDICIAL proposta por ARTHUR PAES DE BARROS BENETI e 

FERNANDA PAES DE BARROS BENETI, representados pela genitora 

ELAINE CRISTINA PAES DE BARROS, em desfavor de ANDRE RODRIGUES 

BENETI. Despacho designando audiência de conciliação, ID 11618859. No 

Id. 14404889, decisão do juízo da 4ª Vara de família e sucessões 

avocando a competência do presente feito para ele, tendo em vista que o 

executado no dia 18 de dezembro de 2017 distribuiu ação revisional de 

alimentos (processo 1038060-26.2017.8.11.0041), em tramite perante a 4ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, sendo então o 

juízo prevento. É o breve relato. Ressai do Id 14404889 que existe um 

procedimento junto a Quarta Vara Especializada de Família e Sucessões 

da Capital, alimentos (processo 1038060-26.2017.8.11.0041), com as 

mesmas partes desses autos. Desta feita, com o fim de evitar decisões 

conflitantes, tenho que é necessário invocar o instituto da conexão, 

conforme jurisprudência abaixo: PROCESSO CIVIL. CONEXÃO. ART. 103 

DO CPC.. CONCEITO ABRANGENTE. EVITAR DECISÕES DIVERGENTES. 

NECESSIDADE. CONVERSÃO EM RETIDO E REUNIÃO DOS AGRAVOS. 

IMPOSSIBILIDADE. EM SE TRATANDO DA POSSIBILIDADE DE CONEXÃO, A 

FIM DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES SOBRE UMA MESMA 

SITUAÇÃO JURÍDICA, QUANDO SE CONSTATA A POSSIBILIDADE DE SE 

ENSEJAR À P ARTE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO; 

IMPÕE-SE O EXAME DA MATÉRIA DESDE LOGO, VIA AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. .NOS TERMOS DA SÚMULA 235 DO STJ: "A CONEXÃO 

NÃO DETERMINA A REUNIÃO DOS PROCESSOS, SE UM DELES JÁ FOI 

JULGADO". O CONCEITO DE CONEXÃO É MUITO MAIS ABRANGENTE DO 

QUE A DEFINIÇÃO CONSTANTE NO ART. 103 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL, PODENDO SER INSTRUMENTAL OU PROBATÓRIA, COM PONTOS 

EM COMUM, TENDO EM VISTA A MESMA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO 

MATERIAL. AINDA QUE NÃO HAJA, EM TESE, IDENTIDADE DE OBJETO OU 

CAUSA DE PEDIR, HAVENDO A POSSIBILIDADE DE SEREM PROFERIDAS 

DECISÕES INCOMPATÍVEIS ENTRE SI, EM JULGAMENTOS DIVERSOS, 

ACERCA DA MESMA SITUAÇÃO JURÍDICA MATERIAL, MOSTRA-SE 

NECESSÁRIA A REUNIÃO DOS PROCESSOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

NÃO PROVIDO.TJ-DF - Agravo de Instrumento : AI 81927220088070000 

DF 0008192-72.2008.807.0000 (grifo nosso). O artigo 55 do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe litteris: “Art. 55. Reputam-se conexas 

duas ou mais ações, quando lhes for comum o pedido ou a causa de 

pedir.”. No caso presente, são duas ações com a mesma causa de pedir e 

as mesmas partes. Deste modo, o objetivo da norma inserta no art. 55, 

bem como no disposto no art. 55, §3º, do CPC, é evitar decisões 

contraditórias; por isso, a indagação sobre o pedido ou a causa de pedir, 

que o artigo por primeiro quer que seja comum, deve ser entendida em 

termos, não se exigindo a perfeita identidade, senão que haja um liame que 

os faça passíveis de decisão unificada. A conexão de causas se opera 

toda vez que o julgamento de uma das demandas possa entrar em conflito 

com o de outra demanda na qual seja exigida a solução de questões 

idênticas ou comuns, haja ou não identidade de objeto e de sujeito ativo ou 

passivo da relação de direito processual. Existindo conexão, necessário 

se faz a determinação de reunião das ações para que sejam decididas 

simultaneamente, evitando-se a ocorrência de decisões conflitantes, 

contraditórias. Posto isto, nos termos do art. 55 do CPC, a fim de evitar 

decisões contraditórias ou conflitantes sobre a mesma relação jurídica, 

declaro a conexão entre os autos de nº 1038060-26.2017.8.11.0041 com 

os presentes autos. DETERMINO A REMESSA DESTE FEITO À 4ª VARA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES A FIM DE SER APENSADO AOS AUTOS DE 

nº1038060-26.2017.8.11.0041, por ser aquele juízo prevento. Intime-se. 

Cumpra-se. Cientifique-se o Ministério Público. Cuiabá, 27 de julho de 2018. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1034512-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARVALHO MAGGI SCHEFFER (REQUERENTE)

WESLEY BRUNO CARVALHO MAGGI SCHEFFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT0013878A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT0010917S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZES VILMAR MAGGI SCHEFFER (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

Samuel Richard Decker Neto OAB - MT4965/O (ADVOGADO)

M. H. P. M. S. (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

M. L. G. M. S. (HERDEIRO)

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT0010917S (ADVOGADO)

RENATO CARVALHO MAGGI SCHEFFER (HERDEIRO)

MARIA JUCILEIA PINHEIRO OAB - 497.909.862-20 (REPRESENTANTE)

CLEONICE GONCALVES PIAU OAB - 715.270.101-63 (REPRESENTANTE)

A. C. P. M. S. (HERDEIRO)

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT0013878A (ADVOGADO)

CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO OAB - MT23816/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1034512-90.2017.8.11.0041. REQUERENTE: WESLEY BRUNO CARVALHO 

MAGGI SCHEFFER, LEANDRO CARVALHO MAGGI SCHEFFER 

INVENTARIADO: ELIEZES VILMAR MAGGI SCHEFFER Vistos, etc. Cuida – 

se de requerimento formulado pelo inventariante Srº Leandro Carvalho 

Maggi Scheffer, para alienação do gado em nome do falecido, 

Id.12330867. Auto de avaliação do gado, ID 13697097. Alega que as 

demais herdeiras estão de acordo com a referida transferência do imóvel 

descrito na matricula nº 66.138 para a sua real proprietária. Os herdeiros 

LEANDRO CARVALHO MAGGI SCHEFFER, WESLEY BRUNO CARVALHO 
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MAGGI SCHEFFER, MATHEUS HENRIQUE PINHEIRO MAGGI SCHEFFER e 

ANA CAROLINE PINHEIRO MAGGI SCHEFFER manifestaram concordância 

com a alienação do lote de gado, bem como com a avaliação juntada aos 

autos, Id 13937599. O herdeiro RENATO CARVALHO MAGGI SCHEFFER 

manifestou concordância com a alienação do lote de gado, bem como com 

a avaliação realizada, ID 13963050. As herdeiras CLEONICE GONÇALVES 

PIAU e MARIA LUZIA GONÇALVES MAGGI SCHEFFER, Id. 14004590, 

manifestaram favorável com a venda do gado. O representante do 

Ministério Público manifestou pelo deferimento ao pleiteado no Id. 

12330867 de alvará judicial autorizativo para a alienação do gado bovino, 

por valor não inferior ao obtido na Avaliação Judicial e condicionado ao 

deposito em conta judicial e pela nomeação de curador especial à herdeira 

civilmente incapaz, ID 14077583. É o breve relato. Decido. Ante a 

manifestação do representante do Ministério Público pelo deferimento do 

pedido de alvará para a alienação do gado (ID12330867) e diante do laudo 

de avaliação judicial (Id 13697097), informando a quantidade e valor do 

gado encontrado na propriedade rural, bem como, observando que os 

herdeiros concordam com a venda do referido gado, conforme 

informações juntadas aos autos. Defiro a alienação do gado conforme 

consta no referido laudo, expeça-se ALVARÁ para alienação do gado em 

nome do falecido senhor ELIEZES VILMAR MAGGI SCHEFFER, autorizando 

o inventariante que retirem o GTA (Guia de Transporte de Animais), junto a 

INDEA. Intime-se a inventariante na pessoa de seu patrono para que 

preste contas no prazo de 30 (trinta) dias, juntando copia da transação 

realizada; bem como, para que procedam o deposito judicial do valor da 

alienação. Manifeste os herdeiros com relação a habilitação das herdeiras 

CLEONICE GONÇALVES PIAU e MARIA LUZIA GONÇALVES MAGGI 

SCHEFFER. Nomeio a Defensoria Pública como curador especial à herdeira 

Maria Luzia Gonçalves Maggi Scheffer, por ser civilmente incapaz. 

DETERMINO que o inventariante apresente as primeiras declarações no 

prazo de 20 (vinte) dias. Intime - se a Defensoria Pública para que se 

manifeste nos autos. Intime - se. Cumpra – se. Cuiabá, 27 de julho de 

2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1012776-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ CAETANO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA RODRIGUES MACEDO OAB - MT16863/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAUSTA CAETANO DE PAULA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1012776-79.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ANDERSON LUIZ CAETANO 

DE PAULA INVENTARIADO: FAUSTA CAETANO DE PAULA Vistos, etc. 

ANDERSON LUIS CAETANO DE PAULA, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou em juízo com a presente AÇÃO DE INVENTÁRIO POR 

ARROLAMENTO SUMÁRIO dos bens deixados por FAUSTA CAETANO DE 

PAULA, falecida dia 12/01/2015 (Id. 13160755). Carreou aos autos as 

certidões negativas da “de cujus” perante a Fazenda Pública Federal (Id. 

13160898), Estadual/MT (Id. 13160854) e certidão Municipal (Ids. 

14408606, 14408612 e 14408617). Alvará para levantamento de R$ 

34.000,00 (trinta e quatro mil reais) em favor do inventariante, Id. 

13715121. Comprovante de pagamento do imposto sobre transmissão 

causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos – ITCD, Id. 14408619. 

Termo de renúncia, Id. 14408622. É o relatório. Decido. Cuida – de abertura 

de inventário proposto por ANDERSON LUIS CAETANO DE PAULA, dos 

bens deixados por FAUSTA CAETANO DE PAULA, falecida dia 12/01/2015 

(Id. 13160755). Verifica-se que, na presente ação foram cumpridas todas 

as formalidades legais. O inventariante cumpriu as determinações judiciais, 

anexou certidões negativas dos “de cujus” da perante a Fazenda Pública 

Federal (Id. 13160898), Estadual/MT (Id. 13160854) e certidão Municipal 

(Ids. 14408606, 14408612 e 14408617). Comprovante de pagamento do 

imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou 

direitos – ITCD, Id. 14408619. No caso dos autos, as provas documentais 

acostadas comprovam o título de herdeiros, cessionário e os bens do 

espólio, conforme exigência dos arts. 659 e 660 do CPC. Art. 659. A 

partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será 

homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663. § 1o 

O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, 

quando houver herdeiro único. § 2o Transitada em julgado a sentença de 

homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de 

partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão 

expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele 

abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, 

conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662. 

Art. 2.015 - Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha 

amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventário, ou escrito 

particular, homologado pelo juiz. Novo código civil “Partilha amigável. Se os 

herdeiros forem maiores e capazes, havendo acordo unânime, possível 

será a partilha amigável, que deverá ser feita mediante escritura pública, 

por termo nos autos ou por escrito particular homologado pelo juiz. Em 

qualquer caso será imprescindível a assinatura do instrumento por todos 

os interessados ou por procurador com poderes especiais “(RT,622:715, 

606:106, 247:145, 146:114, 235:174, 132:720, 541:298 E 567:235; RTJ, 

98:784; RF, 161: 252, 266: 193 E 282:299; RJTJSP, 47:31 E 65:236). Desta 

forma, não há ôbice para a homologação do presente feito. Em face do 

exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no art.659 do 

CPC HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, o inventário dos bens deixado pelo falecimento FAUSTA 

CAETANO DE PAULA, falecida dia 12/01/2015 (Id. 13160755), 

ADJUDICANDO os bens ao filho ANDERSON LUIS CAETANO DE PAULA, 

ressalvando-se possíveis direitos de terceiros prejudicados. Expeça – se 

alvará Judicial em favor do herdeiro / inventariante para que este saque 

todo o saldo remanescente existente nas contas e aplicações financeiras 

indicadas nos extratos e documentos de ID 13160792 junto ao Banco do 

Brasil em nome da falecida. Após, transitada em julgado, e apresentado 

certidão acerca da existência de testamento deixado pelos autores da 

herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados, expeça-se Carta de Adjudicação em favor do 

inventariante e o alvará autorizando a transferência do terreno / imóvel 

descrito na inicial: Rua São Matheus, Quadra D, Lote 29, bairro Santa 

Marta, Cuiabá / MT, CEP 78.043 - 675, registrado sob a matrícula n.º 

29.485 no Cartório do 2º Ofício de Cuiabá/MT diretamente ao Sr. Yuri 

Cardoso Rosa, inscrito no CPF n.º 044.358.511 – 30, tendo em vista que o 

herdeiro renunciou a este imóvel, Id. , Id. 14408622. Adotadas tais 

providências, promovam-se as baixas e anotações necessárias e 

arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1015178-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIETA PACHECO CESAR (REQUERENTE)

DALCINO FERNANDES PACHECO (REQUERENTE)

DARCY FERNANDES PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT0022662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DACIO CORREA PACHECO (INVENTARIADO)

PLACIDINA FERNANDES PACHECO (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 1015178-36.2018 VISTOS, ETC. Pretendem os interessados 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possuem condições de arcarem 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, o bem do espólio foi avaliado em 

R$ 264.262,97 (duzentos e sessenta e quatro, duzentos e sessenta e 
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dois mil reais e noventa e sete centavos), 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, verifico que os interessados pretendem a 

tramitação da presente na forma de arrolamento sumário (art. 659 do 

CPC), e, não vislumbrando qualquer óbice, porquanto as partes são 

maiores, capazes e estão representadas pelo mesmo advogado, acolho a 

pretensão. Nomeio inventariante a filha do extinto, Antonieta Pacheco 

Cesar, diante da concordância de todos os interessados, que, 

independente de compromisso, desempenhará sua função. Outrossim, 

perscrutando os autos, verifico que os documentos anexados nos ID. 

13473954 e 13473959 estão ilegíveis, conforme as 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) Em 

decorrência, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder com a devida correção nos ditames acima, bem assim, 

considerando que fora apresentado na exordial o plano de partilha, a 

inventariante deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, colacionar aos autos as 

certidões negativas de débitos relativa ao bem do espólio perante a 

Fazenda Municipal, além de certidão negativa de imposto de renda, assim 

como deverá trazer aos autos certidão de inexistência de testamento 

deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial de 

Serviços compartilhados, sob pena de extinção do processo, nos termos 

do art. 321, caput, do NCPC. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014033-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. V. D. O. N. (AUTOR)

F. V. D. O. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEN ROSE GIORDANO OAB - 022.263.841-97 (REPRESENTANTE)

PAULO COSME DE FREITAS OAB - MT0003739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. V. D. O. (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 1014033-42.2018.8.11.0041 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 14401310 - “Vistos e 

etc. Não obstante a justificativa do patrono da autora no id. 14367555, 

esta não é plausível a justificar a ausência da parte autora, que 

devidamente intimada, não compareceu na presente audiência. Portanto, 

indefiro o pedido de redesignação da audiência, pelo que determino o 

arquivamento dos autos com fulcro no Artigo 7º, da Lei nº 5.478/68, 

sabendo que a qualquer momento o autor poderá requerer o seu 

desarquivamento e dar prosseguimento no feito. Por conseguinte, revogo 

a liminar concedida no id. 13505113.” Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1015548-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIL MARGARIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT15145/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSCARLINO AQUINO DA SILVA (INVENTARIADO)

NESTARDINA FIRMINO LEITE (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 1015548-15.2018 VISTOS, ETC. Pretende a 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$ 100.000,00 (cem 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 ENIL MARGARIDA DA SILVA (filha) 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 pela 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 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, 27 de julho de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010085-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA TELES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANI SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1010085-92.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Analisando os 

autos, vislumbro que restou prejudicado o cumprimento do ato deprecado, 

haja vista que não houve tempo hábil para seu implemento, assim, 

oficie-se ao r. juízo de origem, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

querendo, redesigne o ato prejudicado, informando a data do 

reagendamento em tempo razoável para intimação, sob pena de devolução 

da carta precatória sem o devido cumprimento. Informada a data 

redesignada, cumpra-se na forma deprecada, servindo o presente como 

mandado. Após, atingida à finalidade, observando as formalidades legais, 

devolva-se a Comarca de origem com as cautelas e homenagens de estilo. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 27 de julho de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032317-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO OAB - MT0011974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1032317-35.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 14406712, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 27 de 

julho de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de 

Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016083-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. P. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANY BRAYANE WOHLFAHRT DE PINHO OAB - MT20776/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. D. S. F. (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 1016083-41.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 13755671, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 18/10/2018, às 13:20h, neste Fórum da Capital, 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público e testemunhas, independente de 

prévio depósito de rol, importando sua ausência em extinção e 

arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 27 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: 1013577-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO OAB - MT23119/O 

(ADVOGADO)

KARINE SILVA AMARAL OAB - 040.560.561-70 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1013577-92.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 14381138 e 14397973, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 

27 de julho de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício 

Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014397-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA ALVES RIBEIRO OAB - MT20370/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1014397-14.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 14327209, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 27 de 

julho de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de 

Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016257-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO CEZAR DA SILVA OAB - MT16249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON DE LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1016257-50.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão negativa de ID 14343115, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, ressalvando 

que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo de 30 dias, a 

precatória será devolvida independentemente de cumprimento, no termos 

do art. 393 da C.N.G.C. Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018. Assinado 

eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019406-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK OAB - MT0015515A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1019406-54.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

das certidões negativas de ID 14342418 e 14372953, impulsiono os autos 

para intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se 

manifestar, ressalvando que, não havendo manifestação/impulso à 

missiva no prazo de 30 dias, a precatória será devolvida 

independentemente de cumprimento, no termos do art. 393 da C.N.G.C. 

Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano 

Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1071552 Nr: 56076-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DA SILVA CRUZ - 

OAB:10.613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANE DANDARA 

SIQUEIRA E SILVA - OAB:15964/MT, ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA 

AMORIM - OAB:19450/O, FABRICIA BARROS DE PAIVA - 

OAB:11872/MT, RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO - OAB:18.222-O/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUÍZO DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Número do Processo: 56076-16.2015.811.0041

Espécie: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Parte Autora: GUILHERME DE OLIVEIRA SANDOVAL

Parte Ré: RITIELLI SANTOS DA SILVA

Data e horário: sexta-feira, 26 de julho de 2018, 14:40 horas.
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PRESENTES

Juíza de Direito: Dra. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Conciliadora: Iara Vanessa Oliveira Araújo

Advogada: Erica Fernanda de Oliveira Amorim

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, constatou-se a ausência das partes, mas presente a 

advogada da requerida. Pela advogada da requerida, foi informado que a 

criança está internada na UTI no estado de São Paulo, apresentado 

atestado médico, requerendo a extinção do processo, tendo em vista que 

já houve duas audiências e o autor e nem seu patrono comparece.

Iara Vanessa Oliveira Araújo – Conciliadora

 DELIBERAÇÕES

Pelo M.M Juiz foi proferida a seguinte deliberação: “Vistos e etc. Tendo em 

vista a manifestação da requerida, intime-se o autor, através de seu 

advogado habilitado nos autos, para manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, quanto ao requerimento acima.” Nada mais havendo a consignar, por 

mim, Iara Vanessa Oliveira Araújo – Conciliadora, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juiz(a) de Direito

Advogado(s):

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008258-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARET MIDORI SAKAMOTO FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL KOITI SAKAMOTO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ALINE SAYUMI SAKAMOTO (HERDEIRO)

ELIZABETH SAYURI SAKAMOTO (HERDEIRO)

E. Y. A. S. (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 nº 1008258-46.2018 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. No caso dos autos, foi atribuído o valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) à causa, que será oportunamente revisto por 

este juízo, na medida em que, segundo se evola do processo, não houve a 

descrição dos bens deixados pelo falecido e/ou sua avaliação, razão pela 

qual postergo a apreciação do pedido de gratuidade para após a 

apresentação das primeiras declarações. Prosseguindo, nomeio como 

inventariante a filha do de cujus Margaret Midori Sakamoto Farias, devendo 

prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo 

único, do NCPC) e as primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, 

em conformidade com o disposto no art. 620 do NCPC. Ressalto que as 

primeiras declarações deverão ser apresentadas pessoalmente pela 

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 

das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria 

Geral do Estado) e Municipal em nome do falecido. Por fim, nos termos do 

Provimento n° 56/2016–CNJ, determino a intimação da parte autora, para 

que, em 15 (quinze) dias, traga aos autos certidão de inexistência de 

testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços compartilhados. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008626-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL CANAVARRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

ELIZABETH CRESTINA BRITO ARRUDA (REQUERENTE)

CELIA MARIA DE ARRUDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

NEUZA DOMINGA DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEUKE APARECIDA RAMOS CAPISTRANO OAB - MT12471/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Inventario (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 1008626-55.2018 VISTOS, ETC. Pretendem os interessados 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possuem condições de arcarem 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$ 69.375,00, 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, verifico que não foram inseridas a descrição identificadora de 

cada arquivo nos documentos anexados a exordial, 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, destoa dos valores 

atribuídos aos bens que compõe o espólio. Em decorrência, intimem-se os 

autores para, no prazo de 15 (quinze) dias, procederem com a devida 

correção da inicial nos ditames acima, sob pena, inclusive, de extinção do 

processo, nos termos do art. 321, caput, do NCPC. Findo o prazo e não 

sendo cumpridas as determinações supra, certifique-se e renove-me à 

conclusão. De outro viés, acaso emendada a exordial, com o fito de 

otimizar o andamento processual, 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 advogado, devendo 

ser promovidas as anotações necessárias e implementadas as 

determinações que seguem, frise-se, apenas se procedida a retificação 

da exordial, conforme supra consignado. Nomeio inventariante a filha do 

extinto, NEUZA DOMINGA DE ARRUDA SILVA, diante da concordância de 

todos os interessados, que, independente de compromisso, 

desempenhará sua função. Lado outro, considerando que fora 

apresentada na exordial o plano de partilha, a inventariante deverá, no 

prazo de 30 dias, colacionar aos autos as certidões negativas de débitos 

relativos aos bens do espólio perante a Fazenda Pública Federal, Estadual 

(a ser obtida perante a PGE) e Municipal (certidão negativa de débitos 

gerais), além de certidão negativa do imposto de renda. Constato, ainda, 
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que a herdeira Maria Aparecida renunciou ao seu quinhão em favor dos 

seus irmãos – renúncia translativa - de maneira que deverá formalizar a 

pretensão, seja por Escritura Pública ou Termo Judicial, na medida que o 

documento de ID. 12526087, pgs. 30/31, fora efetuado por instrumento 

particular. Esclareça-se, ainda, que a renúncia translativa pretendida, na 

qual há abdicação do quinhão hereditário em favor de pessoas 

específicas, que no caso são os irmãos da extinta, e não ao monte-mor, 

deve ser efetuada nos termos da lei, conforme supra mencionado, além de 

demandar o recolhimento do imposto sobre a transmissão causa mortis, o 

recolhimento do imposto sobre a transmissão por doação, que, todavia, 

não serão objeto de deliberação judicial. Isto porque, a renunciante, ao 

ceder seu quinhão hereditário em favor de certa pessoa particularmente 

individualizada, estará aceitando a herança para logo em seguida doá-la a 

alguém. Não se configura, portanto, renúncia pura, mas sim translativa, a 

qual, na realidade, contém uma dupla declaração de vontade: a de aceitar 

a herança e a de ceder à pessoa designada a sua cota hereditária. Desta 

forma, concedo a inventariante o prazo de 30 (trinta) dias, para que 

regularize a renúncia noticiada 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. 

Por fim, nos termos do Provimento n° 56/2016–CNJ, determino a intimação 

da parte autora, para que, em 15 (quinze) dias, traga aos autos 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. Intime-se e cumpra-se. 

Às providências. Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008705-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIRA ARMIDA SPINELLI PALMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DA CUNHA MACEDO OAB - MT8074/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VASCO ROIZ PALMA FILHO (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 1008705-34.2018 VISTOS, ETC. Inicialmente, verifico que 

foram recolhidas as custas e taxas judiciárias (Id´s. 12555424 e 

12555431). Todavia, perscrutando os autos, verifico que a petição inicial e 

os documentos que a instruem não foram ordenados cronologicamente, 

conforme estipula o art. 32 da Resolução TJMT/TP nº 03 de 12 de abril de 

2018 - PJE, ad litteram: Art. 32. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitais ou digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.(g.n) Em 

decorrência, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder com a devida correção da inicial nos ditames acima, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do art. 321, caput, do NCPC. Acaso não 

efetuada a retificação mencionada no prazo assinalado, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria, conclusos. De outro viés, se cumprida a 

determinação supra, desde já nomeio JURANDIRA ARMIDA SPINELLI 

PALMA (viúva) 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. 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, e eventual retificação 

do valor da causa. Intime-se e cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 27 

de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1012180-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. J. VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP (REQUERENTE)

IRENE PIRES (REQUERENTE)

MILTON PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEREIRA SANTOS OAB - MT18948/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FRANCISCO DA SILVA (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 1012180-95.2018 VISTOS, ETC. Inicialmente, constato que 

os interessados pretendem a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, sob o fundamento de que não possuem condições de arcar com 

as custas do processo, sem prejuízo ao seu sustento. 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 e/ou dos herdeiros, vez que as custas processuais e demais 

despesas serão suportadas pelo próprio espólio. No presente caso, foi 

atribuído o valor de R$60.000,00 ao único bem inventariado, razão pela 

qual, defiro, por ora, os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

porquanto, dos documentos que instruem os autos se pode presumir que 

o espólio possui insuficiência de recursos para pagar as custas e demais 

despesas processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 

98 do NCPC. Lado outro, perscrutando os autos, verifico que a 

interessada Irene Pires vindica sua nomeação como inventariante, 

aduzindo que era convivente do de cujus, ponderando a necessidade de 

reconhecimento judicial da união estável, em caráter incidental. Sem 

dúvida, é imperativo o reconhecimento da existência de união estável 

entre a interessada e o falecido, todavia, tal pretensão não encontra 

guarida no procedimento de inventário judicial, seja litigioso ou na forma de 

arrolamento, a menos que haja prova robusta da existência da união, pois, 

do contrário, a interessada deverá postular o reconhecimento do direito 

alegado nas esferas ordinárias. Em decorrência, não há que se falar em 

sua nomeação como inventariante, tampouco autorizada está em figurar 

como interessada nos autos, enquanto não seja reconhecida a existência 

da alegada convivência com o inventariado ou encartado ao feito provas 

robustas da união ventilada. A respeito, não tergiversa a jurisprudência, 

senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO JUDICIAL – 

DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ADMISSÃO EM INVENTÁRIO DE 

PESSOA QUE REPUTA TER CONVIVIDO EM UNIÃO ESTÁVEL COM O DE 

CUJUS – IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA UNIÃO 

ESTÁVEL NOS AUTOS DO INVENTÁRIO – CONTRADITÓRIO E AMPLA 

DEFESA – NECESSIDADE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA NAS VIAS 

ORDINÁRIAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Somente nas vias 

ordinárias é que, mediante dilação probatória e garantia do contraditório e 

da ampla defesa, será possível aferir a efetiva existência da união estável 

e de seu período de duração.(TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO 

1006149-22.2017.8.11.0000, Relator: Des(a). DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data da sessão: Cuiabá-MT, 

13/12/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Decisão que 

indeferiu o reconhecimento de união estável nos autos do inventário. 

Inconformismo. Possibilidade de reconhecimento de união estável nos 

autos de inventario se há prova documental segura do relacionamento. 

Recurso parcialmente provido. (TJSP; AI 2085981-36.2018.8.26.0000; Ac. 

11591026; Araras; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José 

Roberto Furquim Cabella; Julg. 29/06/2018; DJESP 03/07/2018; Pág. 1945) 

Assim, tendo em vista que não fora demonstrada a condição de meeira da 

Sr.ª Irene, sequer poderia figurar nos autos do inventário. A respeito, o 
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artigo 612 do Código de Processo Civil dispõe que: O juiz decidirá todas as 

questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por 

documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que 

dependerem de outras provas. Em decorrência, ausentes documentos a 

evidenciar a união estável entre a Srª. Irene e o falecido justifica-se a 

remessa do pedido de reconhecimento da união estável às vias ordinárias. 

Ante o exposto, faculto a emenda da peça de ingresso para que seja 

colacionado aos autos provas robustas da existência de convivência com 

o de cujus, no prazo de 15 dias, mesma ocasião em que deverá ser 

efetuada a emenda ao valor da causa, eis que não corresponde ao bem 

objeto de partilha, bem assim demais providências que entender 

pertinentes. Decorrido o lapso, certifique-se e conclusos. Às 

providências. Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014218-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANNE DE CAMPOS MORAIS (REQUERENTE)

CHRISTIANE MEYRE DE CAMPOS MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT0012024A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FERNANDES DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1014218-80.2018 VISTOS, ETC. Pretendem as interessadas 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possuem condições de arcarem 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$ 15.776,44, 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, verifico que as interessadas pretendem a tramitação da 

presente na forma de arrolamento sumário (art. 659 do CPC), e, não 

vislumbrando qualquer óbice, porquanto as partes são maiores, capazes e 

estão representadas pelo mesmo advogado, acolho a pretensão. Nomeio 

inventariante a viúva do extinto, CHRISTIANE MEYRE DE CAMPOS 

MORAIS, diante da concordância de todos os interessados, que, 

independente de compromisso, desempenhará sua função. Lado outro, 

considerando que fora apresentada na exordial o plano de partilha, a 

inventariante deverá, no prazo de 30 dias, colacionar aos autos as 

certidões negativas de débitos relativos aos bens do espólio perante a 

Fazenda Pública Federal, Estadual (a ser obtida perante a PGE), além de 

certidão negativa de imposto de renda, assim como deverá trazer aos 

autos certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da 

herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

compartilhados. Sem prejuízo, proceda-se com pesquisa pelo Sistema 

BacenJud, para fins de constrição dos valores mencionados na exordial 

que estariam depositados na Caixa Econômica Federal, oportunidade em 

que, verificando a existência de saldo positivo, inclusive de outras contas 

não relacionadas na exordial, em nome do falecido (JOÃO FERNANDES DE 

MORAIS, CPF 256.701.661-91), deverá ser realizada sua transferência 

para a Conta Única do Poder Judiciário, cabendo ao Sr. Gestor expedir o 

necessário para vincular à uma subconta relacionada a este processo. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1015468-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIE MARIA DA SILVA STYSCH (REQUERENTE)

L. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CACIA DA SILVA STYSCH OAB - 495.983.501-00 

(REPRESENTANTE)

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES OAB - MT0013251S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUNTER RALF STYSCH (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 1015468-51.2018 VISTOS, ETC. Pretendem as 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 atribuído o valor de R$ 

50.000,00 (cinco mil reais) à causa, que será oportunamente revisto por 

este juízo, na medida em que não houve a descrição dos bens e/ou sua 

avaliação, razão pela qual postergo a apreciação do pedido de gratuidade 

para após a apresentação das primeiras declarações. Nomeio como 

inventariante, a filha NATHALIE MARIA DA SILVA STYSCH, devendo ela 

prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo 

único, do CPC) e as primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, em 

conformidade com o disposto no art. 620 do CPC. Ressalto que as 

primeiras declarações deverão ser apresentadas pessoalmente pela 

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, nos termos do 

Provimento n° 56/2016–CNJ, certidão de inexistência de testamento 

deixado pelo autor 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, a pretensão de 

concessão de justiça gratuita e eventual retificação do valor da causa. 

Ciência ao Ministério Público, diante da existência de interesse de incapaz. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022745-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1022745-21.2018.8.11.0041. AUTOR: ALEXANDRE DOS SANTOS RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispõe o art. 334 do CPC, 

determina que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e 

não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a Procuradoria Geral 

do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular n. 

003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação nos 

processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Assim, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. CONCEDO os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. 

CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, 

inciso III, e 183/CPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do 

referido codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 

(quinze) dias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

27 de julho de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022769-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANKLIN REGO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO 

(RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1022769-49.2018.8.11.0041. AUTOR: JOSE FRANKLIN REGO OLIVEIRA 

RÉU: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO 

GROSSO Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, trazer aos autos comprovantes de sua condição financeira 

noticiada na espécie, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de julho de 

2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 941005 Nr: 55146-32.2014.811.0041

 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: MARIA ANTONIA MARTINS MONTAZOLLI ME, MARIA 

ANTONIA MARTINS MONTAZOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE NORMAS E RECEITAS 

PÚBLICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANNA ISABELLA CALIXTO 

DA ROCHA SILVA - OAB:OAB/MT 18.334/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.Encaminhe-se cópia desta 

sentença à autoridade Impetrada para os devidos fins.Sentença não 

sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do §1º, art. 14, da 

Lei n. 10.016/09.Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, 

pois incabíveis neste caso.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes.P.I.C.Cuiabá/MT, 26 de julho de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 375228 Nr: 11501-30.2009.811.0041

 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: ODERLINO RODRIGUES DE GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:12.066/MT, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - 

OAB:14.490/MT, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL 

MASCARENHAS DIAS - PROC. DO MUNICIPIO - OAB:11.981 - B

 DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE 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 pagamento a título de adicional de 

insalubridade ao vínculo – matricula nº 576949, nos mesmos parâmetros 

ao concedido vínculo – matricula nº 571454, desde agosto de 2006, 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, 26 de julho de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019505-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER GUSTAVO TAVARES RODRIGUES OAB - PE30283 (ADVOGADO)

THIAGO JOSE MILET CAVALCANTI FERREIRA OAB - PE28007 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO - GPAT/SUNOR/SEFAZ (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019505-24.2018.8.11.0041. IMPETRANTE: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. 

IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO, GERENTE DA GERÊNCIA DE 

CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E 

TRIBUTÁRIO - GPAT/SUNOR/SEFAZ Vistos etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança, impetrado com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5º, LXIX, 

da Constituição Federal, impetrado por ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. em 

face de ato coator do GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTROLE E 

TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO - 

GPAT/SUNOR/SEFAZ objetivando liminarmente o saneamento dos vícios 

procedimentais decorrentes da validação das impugnações dos Autos de 

Infração nº 201533000262018130 e 201533000252018156 e a suspensão 

da exigibilidade dos créditos tributários inerentes. Com a inicial vieram 

documentos. É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO: A Lei do 

Mandado de Segurança exige o preenchimento de determinados requisitos 

para o seu deferimento, ou seja, que os fundamentos da impetração sejam 

relevantes e que a medida se torne ineficaz caso seja, ao final, concedida 

à segurança. In casu, a relevância dos fundamentos da impetração restou 

demonstrada, não só pelas alegações da peça vestibular, como também, 

pelos documentos a ela acostados, porquanto se verifica que as 

impugnações validadas foram apresentadas tempestivamente. Com efeito, 

o impetrante ao perceber a incorreção ocorrida, agiu com brevidade no 

contato com o órgão responsável para informar a situação em busca de 

solução imediata (id. 13987720 - Pág. 1), caracterizando a boa-fé do 

contribuinte em solicitar solução para a falha cometida. Nesse viés, insta 

salientar que seres humanos estão sujeitos a cometer erros e, tal engano, 

tão irrisório, não pode ensejar no impedimento do direito de defesa do 

contribuinte. Aliás, dada a simplicidade na solução, a demanda não 

precisava extrapolar a esfera administrativa, vindo ao judiciário para ser 

contornada. Nesse sentido: "ANULATÓRIA DE DÉBITO - CEMIG - FRAUDE 

NO MEDIDOR - CONTESTAÇÃO JUNTADA EM PROCESSO DIVERSO - 

ERRO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DOS AUTOS - REVELIA - 

CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - MÉRITO - PROCESSO 

ADMINISTRATIVO REGULAR - PROVA TÉCNICA UNILATERAL - 

INTIMAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA ACOMPANHAMENTO - LEGITIMIDADE 

DA PROVA - ART. 72 DA RESOLUÇÃO ANEEL 456/2000 - APLICAÇÃO DA 

ALÍNEA B DO INCISO IV - OBSERVÂNCIA DOS 12 CICLOS COMPLETOS DE 

MEDIÇÃO NORMAL IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO INÍCIO DA 

IRREGULARIDADE - CRITÉRIO DE COBRANÇA VÁLIDO. 1. Incorre em 

cerceamento de defesa a sentença que aplica os efeitos da revelia em 

desfavor da parte que, mesmo tendo protocolizado tempestivamente a 

contestação, teve sua peça de defesa juntada em outro processo em 

razão de endereçamento equivocado. O erro material, mesmo que da 
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parte, obsta o reconhecimento da revelia. (...) (TJ-MG 

107020734393340011 MG 1.0702.07.343933-4/001(1), Relator: VANESSA 

VERDOLIM HUDSON ANDRADE, Data de Julgamento: 09/06/2009, Data de 

Publicação: 30/06/2009)" (grifamos) "APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA - REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO - PETIÇÃO 

JUNTADA DE FORMA EQUIVOCADA - ERRO MATERIAL CONFIGURADO - 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. - A juntada equivocada de petição 

requerendo a extinção da execução reflete mero erro material, que não 

pode prejudicar a parte exeqüente, sob pena de estar possibilitando o 

enriquecimento sem causa à parte executada. (TJ-MG - AC: 

10079052246703004 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de 

Julgamento: 02/08/2013, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 09/08/2013)" (grifamos) Deste modo, com fito de evitar, 

maiores confusões, inclusive da interpretação da presente decisão, 

entendo que abertura do sistema e-process da SEFAZ-MT pelo prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, para que o contribuinte possa proceder com as 

alterações necessárias, sanaria a situação disposta na contenda. Posto 

isso, CONCEDO A PARCIALMENTE A LIMINAR para o fim de determinar a 

abertura do sistema e-process pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

para que a impetrante promova as alterações necessárias, adequando as 

respectivas defesas dos Autos de Infração nº 201533000262018130 e 

201533000252018156. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender conveniente (art. 

7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no 

art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 726516 Nr: 22328-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA DE 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO SCHMIDT JÚNIOR - 

OAB:6878 - SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por BUNGE ALIMENTOS 

S.A. em face da sentença de fls. 141/147 (CPC, art. 1.023, caput).

No essencial é o relatório, decido.

Os embargos de declaração são recursos destinados ao prolator da 

decisão para afastar obscuridade, suprir omissão e eliminar contradição 

existente no julgado, ou ainda corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

Analisando o recurso do embargante, verificamos, em síntese, os 

seguintes argumentos: “a sentença proferida na Ação Anulatória, julgando 

improcedentes a ação cautelar, partiu de premissa equivocada, que não 

reflete o objetivo da lide, cabendo apenas a sentença confirmar a liminar já 

concedida”.

 Não lhe assiste razão.

A decisão guerreada não requer declaração.

Vejamos, portanto, que a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica 

entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como 

todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas 

a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO 

PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – 

LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR 

Nº.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – 

OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – 

RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo 

inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que 

autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os 

dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites 

necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no 

DJE 26/09/2017).

Assim, entendo que os embargos apresentados tem o escopo de alterar a 

decisão proferida nos autos, motivo pelo qual não pode ser acolhido.

Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, REJEITO os 

embargos de declaração aforados por BUNGE ALIMENTOS S.A. em face 

da sentença de fls. 141/147.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 928617 Nr: 48545-10.2014.811.0041

 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: ANDREIA ANA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

OAB:3.654/MT, ANA LIDIA SOUZA MARQUES - Proc do Municipio - 

OAB:3654 PROC

 Vistos, etc.

Noticia Parte Autora pela petição de fls. 225/226 (doc. fls. 227/228) que, 

não obstante a prolação da sentença, ratificando a liminar, os Requeridos 

não estão cumprindo-a, pois, deliberadamente até o momento não 

providenciaram a assistência médica conforme determina a decisão de 

mérito.

Assim, requereu o bloqueio de valores junto à conta única dos Requeridos 

e sua imediata transferência para a conta bancária da prestadora de 

serviço, para que esta possa fornecer o tratamento almejado.

Ora, ante a inércia do Estado, a quem compete viabilizar a assistência à 

saúde de seus administrados, com absoluta prioridade para a saúde dos 

que se encontram em situação especialmente grave, cumpre ao Poder 

Judiciário impor ao ente da Administração o cumprimento desta obrigação, 

entregando o provimento devido.

 A Constituição Federal ao garantir determinadas prerrogativas aos 

cidadãos, forneceu, também, meios para que esses direitos fossem 

efetivos, instrumentos de exigência das prestações oriundas dos direitos 

fundamentais. Nesse âmbito se insere, inclusive, a possibilidade do 

bloqueio de valores, que não consiste em afronta ao princípio da 

separação dos poderes, mas se insere no sistema de medidas para 

assegurar o cumprimento das garantias ditadas pela Carta Maior.

 Assim, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da Carta 

Superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que 

provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração o 

cumprimento dos deveres que lhe cabem.

 Os direitos e garantias fundamentais devem ser passíveis de exercício 

imediato, de forma ampla e eficaz, razão pela qual não se pode deixar o 

cidadão à mercê da organização administrativa para receber as 

prestações dessa natureza, sobretudo quando os bens sob iminência de 

dano são de natureza essencial, como ocorre no âmbito da saúde.

 Desse modo, comprovada a imprescindibilidade de realização do 

procedimento, este deve ser feito de forma imediata e irrestrita, sendo que 

a inércia dos Requeridos autoriza a providência requerida pela Parte 

Autora.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no 

sentido de ser cabível a imposição judicial à Administração Pública de 

fornecer assistência médica aos administrados, admitindo, inclusive, o 

bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à 

matéria, confira:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES 
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PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A 

REQUERIMENTO DA PARTE. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL 

SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. I - Esta Corte, ao 

julgar o Recurso Especial n. 1.069.810/RS, submetido ao rito do art. 543-C, 

firmou entendimento segundo o qual são legítimas as medidas cautelares 

deferidas pelo magistrado com o objetivo de assegurar a ordem de 

fornecimento àqueles cidadãos que deles dependem, inclusive a ordem de 

bloqueio/sequestro de verbas públicas. II - O Agravante não apresenta, no 

regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. 

III - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no RMS: 43072 GO 

2013/0199150-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de 

Julgamento: 18/06/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

29/06/2015)

Posto isto, DEFIRO o bloqueio judicial via BACENJUD junto à conta do 

Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, observados os termos 

do Provimento n. 02/2015-CGJ, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), 

sendo R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) do Município de Cuiabá 

e R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) do Estado de Mato Grosso, 

valor necessário para seis meses de tratamento, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário.

Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de Conta Única 

do Tribunal de Justiça, para que proceda o rastreamento e vinculação do 

valor aos presentes autos.

Na sequência, tendo em vista que a Parte Autora apresentou orçamento, 

providencie a Secretaria o levantamento dos valores, expedindo-se o 

alvará em favor da VALOR DA VIDA – COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA 

- ME, CNPJ 10.685.714/0001-34, Banco SICOOB, Agência n° 4256, Conta 

Corrente n° 2840375, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Anoto que a Parte Autora deverá fazer a prestação de contas, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresentando Nota Fiscal em nome dos Requeridos com 

referência ao processo.

 Apresentada as prestações de contas, intimem-se os Requeridos para 

manifestar-se, nos termos do art. 11, §4º, do Provimento n. 02/2015-CGJ.

Intimem-se.

 Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 782423 Nr: 36063-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA TAQUARAL LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE DE PAULA 

ALVES FERREIRA - OAB:11354, THALLES DE SOUZA RODRIGUES - 

OAB:9784-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - PROCURADOR DO ESTADO DE MT. - OAB:7.140-B

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 981162 Nr: 14670-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACILDA ALENCASTRO ANTUNES, JOSE PEDROSO DE 

BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 375706 Nr: 11836-49.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GIL LOPES - 

OAB:6.771, Valdecir Calça - OAB:5247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ilha Vieira Peixoto 

1642445-1 - OAB:PROCURADOS FED.

 Vistos, etc.

O INSS apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença ante os 

cálculos apresentados nos autos onde corre a execução de título judicial.

A controvérsia da demanda reside, também, em relação ao “quantum 

debeatur”. Destarte, para o seu deslinde, entendo necessária a 

elaboração de cálculos.

Posto isto, determino a remessa dos autos a Contadoria para o seu mister, 

anotando que a atualização monetária e a compensação da mora deverão 

ser moduladas nos seguintes termos:

“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”.

Vindo a planilha aos autos, intimem-se as Partes para manifestarem-se no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 837817 Nr: 42562-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉLIA CRISTINA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE CRISTINA BARBATO 

DA SILVA - OAB:9504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento, sendo assim, 

intimem-se as Partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, nos termos do art. 

510 do CPC, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Intime-se

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 993099 Nr: 19915-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA LIMA DA COSTA REFOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento, de modo que, 

intimem-se as Partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, nos termos do art. 

510 do CPC, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1064141 Nr: 52779-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERCULES ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANIRA JOANA SANTOS 

COSTA - OAB:15438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROCURADORA - OAB:OAB/MT 4646

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 392512 Nr: 28044-11.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AUGUSTO VERLANGIERI CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUARI JOSÉ REGIS JÚNIOR - 

OAB:10.435/MT, NATÁLIA RAMOS BEZERRA - OAB:12.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL 

MASCARENHAS DIAS - PROC. DO MUNICIPIO - OAB:11.981 - B

 Vistos, etc.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pessoa jurídica de direito público, interpôs 

impugnação MARCOS AUGUSTO VERLANGIERI CARMO, qualificado nos 

autos, alegando, em síntese, o excesso da execução.

Assim, pugna pela procedência da impugnação a fim de declarar o 

excesso de execução, reduzindo-se o valor a ser pago pelo Executado.

A Contadoria Judicial apresentou os cálculos de fls. 658/659, com os 

quais as partes manifestam concordância.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, onde o Executado foi condenado 

por sentença transitada em julgado, no pagamento de valores à Parte 

Exequente.

Nessa toada, a sentença que originou o título executivo judicial não pode 

ser desconstituída, pois a matéria fez coisa julgada entre as partes e, em 

execução, não pode ser rediscutida.

 Cediço que a coisa julgada é qualidade da sentença, ocorrida em 

determinado momento processual, consistindo na imutabilidade do julgado 

e seus efeitos, limitando-se a lei processual civil brasileira a definir, em 

seu art. 467, a coisa julgada material, que se caracteriza como lei entre as 

partes, produzindo seus efeitos no mesmo processo ou em qualquer 

outro, vedando o reexame da questão, porque já definitivamente analisada 

e julgada.

A sentença, aqui ora impugnada, transitou em julgado, transformando-se 

em título executivo judicial, que está sendo, agora, executado. Toda a 

matéria decidida pelo decisum fez coisa julgada material, o que torna a 

sentença imutável e indiscutível.

 Os fundamentos admitidos para impugnar o cumprimento de sentença são 

restritos porque não se pode voltar a discutir o mérito da causa, atuando a 

decisão do processo condenatório como lei para as partes (art. 503, CPC).

Como se sabe, a impugnação à execução pode versar sobre as hipóteses 

exemplificativas do artigo 535, do Código de Processo Civil, “in verbis”:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

(...)”.

A Parte Executada na Impugnação aforada, não nega a existência do 

crédito. O cerne da controvérsia se fixa sobre o seu valor, pois alega o 

Impugnante que a planilha de cálculos apresenta valores a maior do que o 

devido.

Com efeito, residindo a controvérsia da demanda apenas em relação ao 

“quantum debeatur”, este Juízo entendeu necessária a remessa dos autos 

à Contadoria Judicial.

Pois bem. Verifico que a planilha apresentada pelo contador do juízo utiliza 

os índices oficiais, de acordo com o ordenamento jurídico pátrio.

 Assim, constituindo a sentença titulo executivo judicial, uma vez que o 

objeto da condenação foi devidamente individualizado, bem como, que 

consta dos autos memória de cálculo, tornando, assim, líquido, certo e 

exigível o título executivo posto em execução, a impugnação à execução 

deve ser rejeitada.

Ex positis e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO a presente 

impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo como corretos 

os cálculos da Contadoria Judicial de fls. 358/359.

Nesta oportunidade, à vista da legislação pertinente, HOMOLOGO OS 

CÁLCULOS, discriminados às fls. 358/359.

Isto posto, transcorrido o prazo sem apresentação de recurso, 

certifique-se e expeça-se a Requisição de Pequeno Valor ou ofício 

requisitório, conforme o caso, em favor do Exequente e seu patrono, 

observando-se o disposto no art. 535, §3º, incisos I e II, bem como na 

Constituição Federal, conforme o valor apresentado pela Contadoria 

Judicial às fls. 358/359.

Após, arquivem-se os autos até sua quitação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 437532 Nr: 15423-45.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA THEREZINHA DE PAULA DA SILVA, MARIA 

THEREZINHA TOMASELLI DE BARROS, MARIA VAMISÓLIA DA SILVA 

MARINHO, MARIA VAN DER LINDE, MARIA VAZ ALMEIDA, MARIA 

VERONICA DA SILVA, SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENSINO 

PUBLICO DE MATO GROSSO, MARIA VICENCIA ARRUDA, MARIA VILANI 

MANRIQUE, MARIA VISITA PRADO SILVA, MARIA WANDERLEY DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes
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 Cod. Proc.: 783935 Nr: 37705-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE FIGUEIREDO DA PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO SERGIO GUERRISE - 

OAB:10124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou Impugnação ao Cumprimento 

de Sentença ante os cálculos apresentados nos autos onde corre a 

execução de título judicial.

A controvérsia da demanda reside, também, em relação ao “quantum 

debeatur”. Destarte, para o seu deslinde, entendo necessária a 

elaboração de cálculos.

Posto isto, determino a remessa dos autos a Contadoria para o seu mister, 

anotando que a atualização monetária e a compensação da mora deverão 

ser moduladas nos seguintes termos:

“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”.

Vindo a planilha aos autos, intimem-se as Partes para manifestarem-se no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 804028 Nr: 10487-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de boqueio via BACENJUD para assistência médica ao 

Requerente, pois, conforme informações extraídas da petição de fl. 

273/281, não obstante a sentença proferida, o Requerido não está 

cumprindo-a.

Analisando os autos, verifico que foram bloqueados valores às fls. 

238/245, referente ao pedido de bloqueio de fls. 236/237, onde determinou 

à fornecedora de serviços que disponibilizasse o medicamento pleiteado 

sob garantia dos valores bloqueados.

Considerando que os medicamentos foram fornecidos, providencie a 

Secretaria o levantamento dos valores, expedindo-se o alvará em favor da 

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, CNPJ 

03.533.726/0001-88, Banco do Brasil, Agência 4205-6, Conta corrente 

2739-1, no valor de R$ 30.839,13 (trinta mil oitocentos e trinta e nove reais 

e treze centavos), valor utilizado, conforme nota fiscal de fl. 267.

Observando a prestação de contas juntada à fl. 267, verifico que há 

divergência entre o valor bloqueado, conforme orçado, e o valor total da 

nota, desta forma, determino a intimação do Requerente para apresentar 

esclarecimentos acerca desta divergência.

No tocante descumprimento da sentença, determino a intimação do 

Requerido para cumprir a sentença de fls. 189/192, 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.

Para melhor inteligência, faça acompanhar cópia da sentença e desta 

decisão junto ao mandado.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 944269 Nr: 57021-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE PEREIRA DA CRUZ, ANA ROSA GOMES DA 

SILVA, CARMELUCE VILELA GARCIA NASCIMENTO, CREONILDES DIAS 

MOREIRA, DARLENE SANTANA FERREIRA, DEBORA SANTANA FERREIRA 

LAGE, ELMA MARIA DE SOUSA VILELA, DOMINGAS MENDES DOURADO, 

IVONI ALVES RODRIGUES, JANILVA DA SILVA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUÍS COSTA SAGGIN - 

OAB:5734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Comum proposta por ALINE PEREIRA CRUZ E OUTROS 

onde o ESTADO DE MATO GROSSO foi condenado a incorporar à 

remuneração da Requerente, o percentual de 11,98%, decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, 

valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13° salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração.

A parte Requerente requer a imediata incorporação do percentual de 

11,98% em seus proventos, entretanto, somente em liquidação de 

sentença poderá ser apurada a concreta existência de defasagem 

remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do 

método de conversão.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos para a confecção dos cálculos de liquidação de sentença por 

arbitramento, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1059875 Nr: 50992-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI MARILETE DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSÃO JURÊ FERREIRA SALES 

- OAB:9732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS- PROC. ESTADO - OAB:7718-B

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento, de modo que, 

intimem-se as Partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, nos termos do art. 

510 do CPC, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1081516 Nr: 2304-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS PEREIRA DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITTOR ARTHUR GALDINO - 

OAB:13.955-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Bueno 

(Procurador do Estado) - OAB:17439-A, SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRA - Proc. Mun. - OAB:
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 Vistos, etc.

Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença transitada em julgado, 

intime-se o Requerido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, 

impugnar a execução, conforme art. 535 do Novo Código de Processo 

Civil.

Determino a Secretaria Judicial que realize as retificações necessárias no 

sistema Apolo.

Expeça-se mandado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 450123 Nr: 22838-79.2010.811.0041

 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: IVAN ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar A. Karasiaki - 

OAB:6448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIACHI NETO 

- PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 586267 Nr: 20128-72.1999.811.0041

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JULIANO BLANCO CANAVARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO DE PINHO - 

OAB:1820/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DOS SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Vistos, em correição.

Intime-se a Parte Executada para efetuar o pagamento dos valores 

indicados à fl. 322 na forma do artigo 523, do Código de Processo Civil.

Não sendo efetuado o pagamento, fica desde já fixada a multa de 10% 

sobre o montante a ser pago, expedindo-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado (art. 523, §§1º e 2º, CPC).

Expeça-se o necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1047539 Nr: 45184-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO SILVA BORGES

 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: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA - OAB:4646

 Vistos etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento, sendo assim, 

intime-se a parte autora para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

apresentar parecer ou documentos elucidativos, nos termos do art. 510 do 

CPC, deixando para examinar a necessidade de nomeação de perícia após 

análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1001699 Nr: 24128-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA PINHEIRO COELHO, ELLEN SIMONE CAMPOS 

FERRO, JANES APARECIDA FRANCIO MOREIRA, ORLANDO BRAZ 

ARRUDA DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOZANE TONIOLO - 

OAB:7063/MT, ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - OAB:6911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266

 Vistos etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento, sendo assim, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, nos termos do art. 

510 do CPC, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 927737 Nr: 48080-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ NALDANER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147, PAOLA REZENDE BEJARANO - OAB:22309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento, sendo assim, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, nos termos do art. 

510 do CPC, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 858213 Nr: 190-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL RODRIGUES LARANJEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento, sendo assim, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, nos termos do art. 

510 do CPC, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1052013 Nr: 47418-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO FERNANDO SHIMAZU
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, UNEMAT - 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14.935/O, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Determino a intimação do ESTADO DE MATO GROSSO para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da 

exequente, correspondente ao período objeto da condenação transitada 

em julgado e demais documentos necessários para a apuração dos 

valores devidos.

 Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 358626 Nr: 28987-62.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADEMIR MARIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA PERINI BRASIL DE 

PAULA DURIGAN - OAB:10.729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora Federal - OAB:Mat. 6417107

 Vistos, etc.

O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, pessoa jurídica 

de direito público, interpôs impugnação ao cumprimento de sentença que 

lhe move JOSE ADEMIR MARIANO DOS SANTOS, qualificado nos autos, 

alegando, em síntese, o excesso da execução.

Pugna pela procedência da impugnação a fim de declarar o excesso de 

execução, reduzindo-se o valor a ser pago pelo Executado.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de Execução de Título judicial, consubstanciado em sentença 

transitada em julgado destes autos em que o Executado fora condenado 

ao pagamento de honorários ao patrono da causa.

O cerne da controvérsia se fixa sobre o seu valor, pois alega o Executado 

que na planilha apresentada pelo patrono houve excesso de execução.

Como se sabe, a impugnação à execução pode versar sobre as hipóteses 

exemplificativas do artigo 535, do Código de Processo Civil, “in verbis”:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

(...)”.

Como relatado, a controvérsia da demanda destes, reside apenas em 

relação ao “quantum debeatur”, tanto que foi determinada a remessa dos 

autos à Contadoria Judicial para apuração do valor correto juntando os 

cálculos à fl. 175.

Realizando a comparação entre o valor executado e o apresentado pela 

Contadoria Judicial, verifica-se que de fato houve excesso de execução.

Desse modo, tendo o mencionado cálculo atendido às diretrizes deste 

Juízo, acolho-os como corretos para torná-los líquidos, certos e exigíveis.

EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO a 

impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS em face de JOSE ADEMIR 

MARIANO DOS SANTOS, reconhecendo o excesso de execução e 

acolhendo os cálculos apresentados pela contadoria, à fl. 175.

Assim, à vista da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS 

apresentados à fl. 175, a ser recebido pelo patrono da causa.

Determino que a Secretaria Judicial expeça requisição de pequeno valor 

em favor do patrono da causa, observando-se o disposto no artigo 535, 

§3º do CPC, bem como na Constituição Federal.

Após, certifique-se e remeta-se ao arquivo até a quitação do precatório.

 Intimem-se.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 862361 Nr: 3528-48.2014.811.0041

 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: LUIZA HELENA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA BRANDÃO CANÇADO 

- OAB:14.488/MT, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13.216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES, os pedidos formulados, com resolução de mérito nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e condeno a 

autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

corrigido da causa, nos termos dos Artigos 80, inciso I e 81 do CPC. 

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo 

sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1019654 Nr: 31701-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 853202 Nr: 55921-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALILA TORRES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Vistos, etc.

Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença transitada em julgado, 

intime-se o Requerido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, 

impugnar a execução, conforme art. 535 do Novo Código de Processo 

Civil.

Determino a Secretaria Judicial que realize as retificações necessárias no 

sistema Apolo.

Expeça-se mandado.

 Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 907069 Nr: 34950-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO SANCHES OKIMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Título Judicial promovida por JOSÉ KROMINSKI e 

OUTROS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO para execução de 

honorários arbitrados em sentença transitada em julgado.

Apesar de intimado, o Executado deixou de apresentar impugnação à 

execução.

Assim, não havendo discussão sobre o valor sendo executado e, à vista 

da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS elaborados à fl. 181, 

em favor do patrono da causa.

Determino a expedição de requisição de pequeno valor, observando-se o 

disposto no art. 535, §3º, incisos I e II, bem como na Constituição Federal, 

conforme os valores apresentados à fl. 181.

Arquivem-se os autos até o pagamento do RPV.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 863876 Nr: 4705-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENY DARC DE MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO CATALÁ JORGE - 

OAB:17.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.234-B

 Vistos etc.

Determino a intimação do ESTADO DE MATO GROSSO para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da 

exequente, correspondente ao período objeto da condenação transitada 

em julgado e demais documentos necessários para a apuração dos 

valores devidos.

 Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 465425 Nr: 32961-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON EVERALDO DE ALMEIDA, AIRTON 

JOSÉ COSTA DE ARRUDA, AMADEU GOMES PEREIRA, ALDO AUGUSTO 

DUTRA DE MORAIS JUNIOR, ANA MARIA DE FREITAS, ANISVALSON 

MACEDO DE BRITO, ARIDES ACELINO DE AMORIM, AUGUSTO RIBEIRO 

CHAVES, CLAUDIA BORGES BERTOLDO, CLEVERSON DE OLIVEIRA, 

DAIR DE LIMA FORETES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUILSON BARROS MALHEIROS - 

OAB:PROCURADOR MUNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUARI JOSÉ REGIS JUNIOR - 

OAB:10.435 / MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração aforado por CLÁUDIA BORGES 

BERTOLDO E OUTROS em face da decisão de fls. 311/312 (CPC, art. 

1.023, caput).

A Parte Embargante afirma que a decisão possui erro material.

O Embargado impugnou os embargos às fls. 409/420.

A certidão de fl. 316 assegura que os embargos declaratórios são 

tempestivos.

No essencial é o relatório, decido.

Os embargos de declaração são recursos destinados ao prolator da 

decisão para afastar obscuridade, suprir omissão e eliminar contradição 

existente no julgado, ou ainda corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

Os Embargantes alegam que o cálculo confeccionado pelo perito judicial 

(fls. 148/299 e 304/308) tão somente atualizou até 01/04/2015 o valor da 

execução de sentença (confeccionado em 2010), sendo integralmente 

mantido o calculo da execução apresentado pelos exequentes.

 Assiste-lhe razão.

Vejamos que, na decisão prolatada, este Juízo acolheu parcialmente os 

embargos à execução interpostos pela Fazenda Pública e a sucumbência 

recíproca, sendo que ficou comprovado que não houve excesso de 

execução, pelos Exequentes, uma vez que o perito apenas atualizou os 

cálculos apresentados se utilizando dos mesmos índices.

Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, ACOLHO os 

Embargos de Declaração de fls. 313/315 aforados por CLÁUDIA BORGES 

BERTOLDO E OUTROS, tornando sem efeito o dispositivo da decisão e o 

parágrafo da condenação da sucumbência recíproca, os quais passam a 

ter o seguinte teor:

“EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO os 

embargos opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de CLAUDIA 

BORGES BERTOLDO E OUTROS.

Condeno o Executado no pagamento dos e honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §§1º e 2º do NCPC)”.

No mais, a decisão permanece tal como publicada.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1035433 Nr: 39325-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA DA SILVA, JOÃO BALDUINO DE 

OLIVEIRA, JOSÉ LUIZ CALHAO DE FIGUEIREDO, JANE APARECIDA DA 

SILVA, JURANDI BENEDITO DE ARRUDA, KATIA MOSER BORGES DE 

OLIVEIRA, LENIS TEREZINHA FALCÃO M. SILVA, LINDALVA CLEMENTINA 

FERREIRA, LUIZ HENRIQUE MAGALHÃES NOQUELLI, LAUDEMILA 

MARTINS SANTOS ALMEIDA

 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:

 Vistos, etc.

Tratando-se de Ação de Execução de Título judicial movida por JOSÉ 

FERREIRA DA SILVA E OUTROS contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

visando executar sentença transitada em julgada, onde condenou o 

Executado ao pagamento de valores aos Exequentes.

Apresentado Embargos à Execução pelo Executado, esses forma 

acolhidos parcialmente, reconhecendo excesso de execução e acolhendo 

como corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, conforme 

cópia da decisão juntada às fls. 155/156.

Assim, não havendo mais o que discutir sobre o valor sendo executado e, 

à vista da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS da 

Contadoria Judicial juntado às fls. 153/154, e, por via de consequência, 

julgo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do NCPC.

Considerando o grande decurso de tempo desde a última atualização do 

cálculo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a 

atualização a partir da data de 01/11/2016, usando o último valor 

atualizado, qual seja o valor encontrado às fls. 153/154, observando o 

seguinte:

“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”.

Após, intimem-se as Partes para manifestarem acerca da atualização.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e expeça-se o ofício 

requisitório ou requisição de pequeno valor, conforme o caso, em favor 

dos Exequentes, observando-se o disposto no art. 535, §3º do NCPC, bem 

como na Constituição Federal, conforme os valores a serem atualizados 
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pelo Contador Judicial.

 Em seguida, ao arquivo até a quitação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1033959 Nr: 38626-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA IVO LEITE NUNES, SILVANA APARECIDA FREDDI 

ALVES, SILVANA REGINA VOLPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GABRIELA ZANROSSO - 

OAB:15.679, JULIANA FERNANDES SÁ - OAB:16655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de dilação de prazo por mais 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1054861 Nr: 48713-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA NOGUEIRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento, de modo que, 

intimem-se as Partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, nos termos do art. 

510 do CPC, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1057705 Nr: 49864-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO FONTES RAYMUNDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Vistos, etc.

Determino a intimação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da exequente, 

correspondente ao período objeto da condenação transitada em julgado e 

demais documentos necessários para a apuração dos valores devidos.

 Juntados os documentos solicitados, retornem os autos para a contadoria 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 794490 Nr: 805-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAISON PARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA SALCI GARCIA - 

OAB:MT - 14653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAVALCANTE 

ALBUQUERQUE - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 353171 Nr: 23609-28.2008.811.0041

 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: CICERA VILAR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS - 

OAB:PROC. FEDERAL

 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 03/07/2008, 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.: 926732 Nr: 47512-82.2014.811.0041

 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: LEONARDO BARTHALO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA SALVADOR - 

OAB:15.785, DARLÃ MARTINS VARGAS - OAB:5.300-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 Vistos, etc.

Considerando o efeito modificativo dos embargos de declaração 

apresentados, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (CPC, art. 1.023, 

§2.).

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes
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 Cod. Proc.: 842396 Nr: 46477-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE ANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA ADRIANA SILVA 

FORTALEZA - OAB:12908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1061489 Nr: 51628-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO PEREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEMERSON LEITE DE SOUZA. - 

OAB:20.626/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento, sendo assim, 

intimem-se as Partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, nos termos do art. 

510 do CPC, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem-me conclusos para determinar o que for 

de direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 945834 Nr: 57902-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO HENRIQUE CASO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 959665 Nr: 4647-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ANETH PEDROSO DE CASTRO, DAICI DE 

FIGUEIREDO, GERALDA ALVES DA SILVA, MARLENE CÁTIA 

ALVARENGA, ROSANA APARECIDA BRAGANHOLO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - OAB:12301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento, de modo que, 

intimem-se as Partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, nos termos do art. 

510 do CPC, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1060536 Nr: 51268-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORICINA DAS GRAÇAS RIBEIRO QUEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento, de modo que, 

intimem-se as Partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, nos termos do art. 

510 do CPC, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 838640 Nr: 43242-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA MARIA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371, KLEBER PINHO DE SILVA - 

OAB:10735/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Vistos etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento, sendo assim, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, nos termos do art. 

510 do CPC, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 341470 Nr: 11632-39.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALQUIRIA APARECIDA ONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 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: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.
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Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 879978 Nr: 16743-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNADETE PARRA 

MERINO - OAB:12.669, RUTE DE LAET E SOARES - OAB:6.119 MT, 

THIAGO SILVA FERREIRA - OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 884011 Nr: 19224-27.2014.811.0041

 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: ANTONIO XAVIER MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7.532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS PAULO REIS ARAUJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO 

INICIAL, e julgo o processo com resolução de mérito nos termos do inciso I 

do art. 487 do Código de Processo Civil.Condeno o Requerente ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de 

Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de 

pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta 

decisão. Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido 

o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 778381 Nr: 31784-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARICA - OAB:PROC. EST

 Vistos, etc.

Intime-se a Parte Executada para efetuar o pagamento dos valores 

indicados à fls. 292/293 na forma do artigo 523, do Código de Processo 

Civil.

Não sendo efetuado o pagamento, fica desde já fixada a multa de 10% 

sobre o montante a ser pago, expedindo-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado (art. 523, §§1º e 2º, CPC).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 997945 Nr: 22583-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO MARCONI CRUZ DE 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: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, etc.

Certifique-se quanto a manifestação das partes acerca da certidão de fl. 

299-V ante ao retorno dos autos da instância superior.

Após, nada requerido, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1043131 Nr: 43048-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDERICA MARIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE F. PLESTSCH VILELA - OAB:16.261, WILKER 

CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento, de modo que, 

intimem-se as Partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, nos termos do art. 

510 do CPC, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 251326 Nr: 17905-05.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMINDO SANTANA DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROSA - PROC. 

GERAL DO MUNICÍPIO - OAB:5.493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB:7167/MT, CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES 

DE SOUZA - OAB:OAB/MT 3.988, Wagner Marinho de Araújo - 

OAB:10882

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença onde o MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

postulou a penhora de veículo encontrado em nome do Executado para a 

satisfação do débito em aberto, e para tanto, trouxe o extrato de fl. 276.

Compulsando os autos verifico que, conforme certidão de fl. 260, o 

Requerido manteve-se inerte quanto à determinação de fl. 259.

Desta forma, em atenção ao pedido de fls. 275/276, expeça-se mandado 

de penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando, na mesma oportunidade, o Executado (Art. 523, §3° do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 69348 Nr: 5286-82.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU JOSÉ DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYLO FERREIRA ALCANTÂRA 

- OAB:13.724, EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - 
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OAB:15.373/MT, NAIME MARCIO MARTINS DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 3.847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO ROSA - 

OAB:5493

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar acerca do bloqueio efetivado com sucesso, bem como para 

informar número de conta bancária e CPF para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 757554 Nr: 9739-71.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 911736 Nr: 37990-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARTINHO DE ALMEIDA, JOAQUINA ROSA 

LARA, AQUEMI MATSUBARA, LEONICE MOREIRA DA SILVA, JOADIL 

POLICARPO DA CUNHA, SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS, ELENICE 

PINHEIRO DOS SANTOS, WAGNER DANGONE, ESVERALDA SOARES DE 

AMORIM, BENEDITA IRACEMA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Determino a intimação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da exequente, 

correspondente ao período objeto da condenação transitada em julgado e 

demais documentos necessários para a apuração dos valores devidos.

 Juntados os documentos solicitados, retornem os autos para a contadoria 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 870151 Nr: 9693-14.2014.811.0041

 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: DIVINA MARIA DO NASCIMENTO PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, 

formulado por DIVINA MARIA DO NASCIMENTO, 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 despesas e custas processuais, 

bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do 

art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se 

cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito 

em julgado desta decisão.

 Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo 

sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 950378 Nr: 60790-53.2014.811.0041

 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: GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPEM MT INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AECIO BENEDITO ORMOND - 

OAB:6397

 Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em 

favor da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá.

Encaminhem-se os autos ao juízo competente.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 912143 Nr: 38275-24.2014.811.0041

 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: NAW ALLY RISSO DE BRITO KRUGER D' ALMEIDA ME, 

ISOLDA RISSO DE BRITO KRUGER D´ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA, PRESIDENTE 

DA CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ, DIRETOR DO PROCON MUNICIPAL 

DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO NOCCHI - OAB:14.913-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por consequência, JULGO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, VI, do CPC/15.

 Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado 

de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, que preveem a gratuidade do mandado de segurança, 

com isenção do pagamento das custas processuais.

 Sem incidência de verba honorária, a teor das Súmulas 105/STJ e 

512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 07 de agosto de 2009.

 Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 923979 Nr: 45848-16.2014.811.0041

 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: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ, 

SECRETARIO DE GESTÃO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELITA VINAGRE PINHEIRO 

DUARTE - OAB:10707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.
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A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 740099 Nr: 36790-91.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON TAFFAREL GOULARTE SOARES DA SILVA 

PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO COSTA - OAB:40.118/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de dilação de prazo por mais 10 (dez) dias.

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016471-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGILBERTO ALVES FURTADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARIANA ZACARKIM BARAO OAB - MT14955/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

CENTRO DE TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO OAB - MT0006606A 

(ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Tendo em vista o parecer do NAT de ID. 12644975, intimem-se 

as partes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018393-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES CABRAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Autos Nº 1018393-88.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de processo 

em fase de cumprimento de sentença, requerida em manifestação Id 

14153556. Intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 523 c/c art. 183 do CPC. Expirado o prazo, 

com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Agamenon Alcântara Moreno Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001795-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LEMOS GUERRA OAB - MG98412 (ADVOGADO)

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. 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: 1022760-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELINO GONCALO FERNANDES (REQUERENTE)

ODEMILSON DA COSTA FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, Defiro ao Requerente os benefícios da Justiça Gratuita. Diante da 

natureza da matéria, deixo de designar audiência de conciliação. Citem-se 

os Requeridos para, no prazo legal, contestarem os presentes autos, bem 

como, para que manifestem se têm interesse na realização da Audiência 

de Conciliação (art. 334 do NCPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022967-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LEITE PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YAGO GATTASS CREPALDI OAB - MT21108/O (ADVOGADO)

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E 

SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Tendo em vista que o teste de aptidão física (TAF) já ocorreu 

(21 e 22 de julho de 2018) e diante da possível perda de objeto, intime-se a 

autora para manifestar interesse no prosseguimento no feito, no prazo de 

10 (dez) dias. 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: 1017445-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT0011447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIREITOR DE DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Analisando o processo, constato a necessidade de 

regularização das situações aqui detectadas, antes de se proceder à 

análise da liminar. O presente Mandado de Segurança não foi instruído 

com os documentos que comprovam o pagamento do IPVA, taxa de 

licenciamento e seguro DPVAT. A legislação e a jurisprudência têm 

entendido ser necessária a quitação destes tributos e encargos para se 

obter o licenciamento do veículo. Desta feita, intime-se o impetrante para a 

regularização da situação aqui apontada no prazo de quinze dias. 

Cumpra-se. Após, voltem conclusos para análise do pedido liminar. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 1021996-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DA SILVA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON DA SILVA MARQUES OAB - MT0016877A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Cite-se o Executado para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

opor embargos à execução, nos termos do art. 910 do CPC. Não opostos 

embargos, expeça-se precatório ou RPV em favor do exequente, 

observando-se o art. 100 da Constituição Federal. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007661-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA OAB - MT0020298S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH 

(REQUERIDO)

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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 393049 Nr: 28724-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO ALVARENGA DA SILVEIRA

 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 BACENJUD, do valor de R$ 2.850,00 (dois mil 

oitocentos e cinquenta reais) da conta única do Estado de Mato Grosso, a 

ser utilizado para custear as despesas com fornecimento de 

farmacológicos, decorrido do descumprimento da determinação exarada 

nestes autos.

 O bloqueio deverá ser realizado via BACENJUD, observados os termos do 

Provimento n. 02/2015-CGJ, com posterior transferência para a conta 

única do Poder Judiciário.

Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de Conta Única 

do Tribunal de Justiça, para que proceda ao rastreamento e vinculação do 

valor aos presentes autos.

Intime-se, por meio de oficial plantonista se necessário, a empresa 

fornecedora para providenciar a entrega do medicamento, apresentando a 

correspondente nota fiscal com a devida especificação do medicamento, 

demonstrando de forma analítica o valor e o medicamento fornecido, 

informando-a, na oportunidade, da existência do referido bloqueio.

O alvará deverá ser expedido após a devida comprovação da entrega dos 

insumos, a ser transferido para a conta da DROGARIA CAVALARI 

EIRELI-ME – DROGARIA ULTRA, Banco Sicoob, Bco 756 – 001, Agência 

4256-0, Conta Corrente: 59729-5, CNPJ: 28.863.471/0001-42, para 

fornecimento do fármaco necessário.

 Dessa decisão, intime-se a parte autora e a Procuradoria-Geral do Estado 

de Mato Grosso.

Intime-se.

 Cumpra-se com urgência.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

Juiz de Direito em substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 445576 Nr: 20160-91.2010.811.0041

 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: ROMULO BENVENUTI SCHIFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ALMIRÃO S. ESPANGA - 

OAB:10085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Vistos, etc.

Prestei informações à Corregedoria através do Ofício n. 095/2018/GAB 3ª 

VEFP.

 Cumpra-se o disposto na decisão de fls. 136/137.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 809857 Nr: 16343-14.2013.811.0041

 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: FRANCISCA MARIA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRA - Proc. Mun. - OAB:

 ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO que se 

proceda ao bloqueio, via BACENJUD, do valor de R$ 4.587,30 (quatro mil 

quinhentos e oitenta e sete reais e trinta centavos) das contas do 

Município de Cuiabá, a ser utilizado para custear as despesas com 

fornecimento de farmacológicos, decorrido do descumprimento da 

determinação exarada nestes autos.

 O bloqueio deverá ser realizado via BACENJUD, observados os termos do 

Provimento n. 02/2015-CGJ, com posterior transferência para a conta 

única do Poder Judiciário.

Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de Conta Única 

do Tribunal de Justiça, para que proceda ao rastreamento e vinculação do 

valor aos presentes autos.

Intime-se, por meio de oficial plantonista se necessário, a empresa 

fornecedora para providenciar a entrega do medicamento, apresentando a 

correspondente nota fiscal com a devida especificação do medicamento, 

demonstrando de forma analítica o valor e o medicamento fornecido, 

informando-a, na oportunidade, da existência do referido bloqueio.

O alvará deverá ser expedido após a devida comprovação da entrega dos 

insumos, a ser transferido para a conta da WALASSE MARTINS DE 

MOURA & CIA LTDA – ME, Banco Bradesco, Agência: 1517/2, Conta 

Corrente 11811/7, CNPJ: 24.858.919/0001-89, para fornecimento do 

fármaco necessário.

 Dessa decisão, intime-se a parte autora e a Procuradoria-Geral do 

Município de Cuiabá.

Intime-se.

 Cumpra-se com urgência.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

Juiz de Direito em substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 224183 Nr: 31744-34.2005.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA SEBA RODER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI - 

OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO 

ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE A. 

SOUSA - PROC. ESTADO - OAB:3968-MT

 Vistos etc.

À fl. 257, a autora informou que o Requerido depositou o valor de R$ 

10.704,00 (dez mil setecentos e quatro reais), em março de 2018, para a 

aquisição dos medicamentos pelo período de 6 (seis) meses, informação 

esta que foi confirmada à fl. 263.

À fl. 264 intimei a autora para fornecer os dados da empresa fornecedora, 

uma vez que este Juízo não mais adota a sistemática de transferência de 

valor para a conta bancária da parte, mas sim diretamente ao fornecedor, 

como forma de resguardo ao erário.

Á fl. 266, a autora peticionou informando a conta bancária da referida 

empresa e requereu expedição do alvará judicial.

É o que merecia relato.

Decido.

Tendo em vista a empresa estar localizada em outro Estado e diante do 

depósito feito pelo Requerido e a possibilidade de comprometimento do 

tratamento caso o valor não seja liberado, determino a liberação do valor 

depositado (R$ 10.704,00 – dez mil setecentos e quatro reais) por meio de 

alvará a ser transferido para a conta da MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. 

(CNPJ nº 01.772.798/0002-33, Banco do Brasil S/A, Agência nº 3344-8, 

Conta Corrente nº 1489-3.

Após a liberação do alvará, intimem-se o requerido para se manifestar e o 

requerente para prestar contas, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1053098 Nr: 47943-82.2015.811.0041

 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: TAKAYOSHI IMAI, ALICE SETSUKO IMAI OTIAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO DA 

SILVA CHATEAUBRIAND - OAB:15.038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Bueno 

(Procurador do Estado) - OAB:17439-A

 Vistos, etc.

Tendo em vista a prestação de contas e documentos de fls. 292/390, 

manifeste-se o Requerido, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1065704 Nr: 53533-40.2015.811.0041

 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: GEREMIAS XAVIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN-MT, PROCURADOR GERAL 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELITH DA COSTA PEREIRA 

SANTOS - OAB:2350/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO - OAB:

 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 PARCIALMENTE A SEGURANÇA, determinando 

que a autoridade impetrada autorize o licenciamento do veículo descrito na 

inicial, restringindo-se ao exercício do ano de 2015, sem o pagamento das 

infrações de trânsito apontadas na inicial, desde que regulares as demais 

taxas e encargos, tornando definitiva a liminar deferida.Oficie-se a 

autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do 

oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de 

recebimento (art. 13, da Lei nº 12.016/2009).Com fundamento no art. 14, § 

1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do 

recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em 

vista do reexame necessário da sentença.Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 855227 Nr: 57700-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAES DUARTE - 

OAB:15384/MT, FHREDERICO PEREIRA SABINO DA SILVA - 

OAB:14248/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, MÁRCIA REGINA 

SANTANA DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por MARCUS ANTONIO 

DE SOUZA BRITO JUNIOR em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

 O autor apresentou cálculos às fls. 88/93. Às fls. 95/97, o Estado de Mato 

Grosso impugnou os cálculos apresentados pelo autor. Às fls. 99/109, o 

autor requereu homologação seus cálculos, ou subsidiariamente, remessa 

à contadoria do juízo, e após homologação, seja determinada a expedição 

de Ofício Requisitório ao Tribunal de Justiça, na forma de RPV.

É o relatório.

Decido.

Constato que há divergência entre os cálculos apresentados pelo autor e 

os apresentados pelo Estado de Mato Grosso.

 Posto isto, determino sejam os autos enviados ao Contador Judicial para 

elaboração da atualização do valor em conformidade com a sentença de 

fls. 83/84-v.

Vindo a planilha para os autos, intimem-se as partes para manifestarem-se 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019152-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALIZ KATREN DE AMORIM GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Cuida-se de Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela 

provisória de urgência antecipada e audiência de justificativa ajuizada por 

THALIZ KATREN DE AMORIM GONÇALVES contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO em que busca a concessão de “Tutela Provisória de Urgência 

Antecipada, para obrigar o Requerido a empossar a Requerente no cargo 

de Apoio Administrativo Educacional na área de Vigilância para a cidade 

de Marcelândia-MT, conseguido pela aprovação em concurso público, 

conforme Edital n. 01/2017 e resultado final e homologação (...)”. A 

Requerente afirma que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital 

nº 01/2017 de 03 de Julho de 2017, destinado ao provimento de vagas e 

cadastro de reserva para os cargos de Professor da Educação Básica, 

Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional. A 

autora se inscreveu para o cargo de apoio administrativo educacional na 

área de vigilância para a cidade de Marcelância – MT, tendo sido aprovada 

na 2ª colocação e convocada para apresentar a documentação 

necessária para tomar posse. No dia 10 de abril de 2018 compareceu à 

Assessoria Pedagógica de Marcelândia com os documentos exigidos no 

edital, contudo ao expor que cursava Faculdade de Direito na UNEMAT no 

período noturno (19:00 às 23:00) e que necessitava de horário especial 

(requerido formalmente e com apresentação de atestado de frequência 
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acadêmica) a assessora Sirleni Juliani informou que a Requerente não 

poderia assumir o cargo, pois haveria incompatibilidade de horários e que 

deveria escolher entre cursar a Faculdade ou assumir o cargo público. 

Entregou a Requerente um documento denominado “Orientação sobre os 

servidores recém ingressados com dois vínculos”, o qual dispõe que “Só 

será permitido o efetivo exercício para os profissionais com dois vínculos 

que atenderem o que determina o artigo 37, inciso XVI da CF e dispuserem 

de compatibilidade de horários para desempenho das atividades inerentes 

ao cargo a ser assumido”. Contudo, a autora argumenta que sua situação 

não é de cumulação de dois cargos públicos, mas sim a possibilidade de 

exercer o cargo público e estudar. Argumenta ainda que no edital do 

concurso não há menção de que a vaga de vigilância seria no período 

noturno. Para sedimentar o pleito juntou documentos encartados 

digitalmente aos autos. É o que merecia relato. Fundamento e decido. 

Quanto ao pedido de tutela de urgência, preceitua o artigo 497 do Código 

de Processo Civil que “Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer 

ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela 

específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente”. Ainda, o pedido de tutela de 

urgência é regido pelo que 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” Segundo consta nos autos, a autora almeja em sede de 

antecipação de tutela obrigar o Requerido a empossar a Requerente no 

cargo de Apoio Administrativo Educacional na área de Vigilância para a 

cidade de Marcelândia-MT, conseguido pela aprovação em concurso 

público. Pois bem, o edital, em conformidade com a legislação, a doutrina e 

a jurisprudência, é a grande autoridade do concurso, fazendo lei entre as 

partes. No entanto, por maior que seja a sua força e patente, o edital está 

obrigado a se submeter à Constituição e às leis. A Lei Complementar do 

Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, dispõe: Art. 16. 

Posse é a investidura no cargo público mediante a aceitação expressa 

das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público 

com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo 

pela autoridade competente e pelo empossado. § 1º A posse ocorrerá no 

prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de 

provimento. § 2° Em se tratando de servidor em licença, ou afastamento 

por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado do término do 

impedimento. § 3° A posse poderá dar-se mediante procuração específica. 

§ 4° Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação, 

acesso e ascensão. § 5° No ato da posse, o servidor apresentará, 

obrigatoriamente, declaração dos bens e valores que constituem seu 

patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, 

emprego ou função pública. § 6° Será tornado sem efeito o ato de 

provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no § 1°. § 7° O ato 

de provimento ocorrerá no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a 

publicação do resultado do concurso para as vagas imediatamente 

disponíveis conforme o estabelecido no edital de concurso. A 

interpretação do disposto no artigo 16 da Lei Complementar do Estado de 

Mato Groso nº 4, de 15 de outubro de 1990, deve se dar em consonância 

com a Constituição da República Federativa do Brasil, que, no artigo 5º, § 

2º, assenta: “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 

excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados, ou 

dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 

parte”; logo, expressamente agasalha o princípio da razoabilidade. Anoto, 

ainda, que não se trata de declaração incidental de inconstitucionalidade 

do artigo em questão, e, sim, repito, de mera interpretação de dispositivo 

legal em consonância com o princípio da razoabilidade. No caso em análise 

foi negada a posse à autora em razão de incompatibilidade de horário, 

matéria não disposta no edital, o qual, para a posse exigia o seguinte: 

15.13. O candidato nomeado deverá apresentar, para fins de posse, 

cópias e originais dos seguintes documentos: a) Certificado de Sanidade e 

Capacidade Física APTO expedido pela Perícia Médica/SEGES; b) RG; c) 

CPF; d) PIS/PASEP; e) Título de eleitor; f) Certidão de Quitação Eleitoral 

expedida pela Justiça Eleitoral; g) Certidão de Casamento ou Sentença 

Declaratória de União Estável ou Escritura pública de União Estável; h) 

Certidão de Nascimento dos dependentes; i) Documento e quitação com o 

serviço militar ou certificado de desobrigação militar expedido pelo exército 

para homens com mais de 45 anos j) Comprovante de Endereço Atual; k) 

Conta Corrente no Banco do Brasil ou Conta Registro no Banco do Brasil 

caso opte por receber proventos em outra instituição bancária. l) Certidão 

Criminal Federal dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) 

anos. A certidão deve alcançar as instâncias de 1º e 2º graus; m) 

Certidão Criminal da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos 

últimos 05 (cinco) anos. A certidão deve alcançar as instâncias de 1º e 2º 

graus; n) Diploma na área de atuação exigida no Edital, reconhecido pelo 

MEC –Ministério da Educação; o) Declaração de não ocupar ou receber 

proventos de aposentadoria de cargo, emprego ou função pública, 

ressalvados os cargos acumuláveis previstos na CF/88; p) Declaração de 

que não foi demitido por justa causa ou em decorrência de processo 

administrativo ou criminal; q) Declaração de bens e valores que constituem 

seu patrimônio e dos dependentes; r) 01 (uma) foto recente 3x4. 15.14. 

Além dos documentos acima elencados, deverão ser apresentadas as 

certidões de vínculos municipais, onde tenha residido nos últimos 05 

(cinco) anos. A certidão deve alcançar as instâncias de 1º e 2º graus. 

Caso a certidão seja positiva, é necessário que a declaração contenha 

cargo, carga horária e atribuições do cargo. 15.15. Não serão aceitos 

protocolos dos documentos exigidos, apenas as declarações ou certidões 

originais. 15.16. A falta de comprovação de quaisquer dos requisitos para 

investidura até a data da posse ou a prática de falsidade ideológica em 

prova documental tornará sem efeito o respectivo ato de nomeação do 

candidato, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. Verifico assim que 

do edital não consta a exigência de qualquer horário para o trabalho e 

tampouco vincula o ato da posse ao mesmo. Ademais, o argumento 

oferecido pelo Requerido é totalmente descabido, pois a situação da 

autora não é a de possuir dois vínculos de cargos públicos. A mesma é 

estudante e almeja trabalhar, enquanto faz faculdade, o que é bastante 

normal em nossa sociedade. Assim, tenho por desproporcional a conduta 

da Requerida em vincular o ato da posse à horário de trabalho que não foi 

previamente divulgado em edital aos candidatos interessados na vaga. 

Verifico que está presente a fumaça do bom direito e também o periculum 

in mora, pois a demora em se apreciar o pedido da autora poderia 

significar grande prejuízo à mesma, que se encontra aprovada no 

concurso público e deseja tomar posse e exercer suas funções. Caso a 

tutela de urgência não seja deferida, o Requerido pode vir a convocar os 

demais classificados, preterindo a autora que está aprovada em 2º lugar. 

Não é o caso, contudo, deste Juízo determinar o horário de trabalho da 

Requerida, pois cabe a administração realizar essa análise. Diante do 

exposto, preenchidos os requisitos legais, CONCEDO EM PARTE A 

TUTELA DE URGÊNCIA, determinando à Requerida que viabilize 

imediatamente a posse da autora no cargo de Apoio Administrativo 

Educacional, na área de Vigilância Educacional, até o deslinde final desta 

ação. Ante as circunstâncias e provas documentais juntadas, presume-se 

como verdadeira a condição de hipossuficiência 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. Diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, da Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso, datado de 18 de março de 2016, 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). Cite-se e intime-se o 

Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Expeça-se 

o necessário para o cumprimento da liminar através de Oficial Plantonista. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020782-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE JORGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FABRINNY MEDEIROS OAB - MT5940/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária de obrigação de fazer, com pedido 

de tutela de urgência de natureza antecipada – inaudita altera parte 

ajuizada por LUIZ CARLOS DE JORGE em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO. A liminar foi deferida ao ID. 4494053. No petitório de ID. 8698813 

o autor relatou o descumprimento por parte do Requerido e pediu a 

notificação do Município para proceder à instalação da bateria. No petitório 

de ID. 9532046 o autor requer a inclusão do Município na lide, uma vez que 
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o mesmo tem em estoque a referida bateria, bem como em razão do 

sistema de saúde tratar-se de um sistema “único”. É o que merecia relato. 

Decido. A presente ação trata 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. A legislação, a jurisprudência e a 

doutrina têm entendido que, pela sua importância, a saúde deve ser 

prestada de forma solidária entre os entes estatais. Há, por certo, 

repartição de competências e atribuições, porém, na falta ou 

impossibilidade por parte de um ente, outro pode ser chamado a cumprir a 

obrigação de prestar os serviços de saúde, haja vista tratar-se de direito 

indisponível. Dessa forma, entendo pertinente a inclusão do Município de 

Cuiabá na presente demanda. Por todo o exposto, acolho o pedido do 

autor para incluir o Município de Cuiabá no polo passivo da presente lide, 

devendo ser o mesmo intimado para cumprir a liminar deferida e citado, 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000544-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA MATOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

MUNÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de Ação de obrigação de fazer com pedido de 

antecipação de tutela específica proposta por JOÃO MARIA MATOSO em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. O autor 

relata que é portador de Hipertensão Arterial, Diabetes e Insuficiência 

Coronariana Grave, tratando-se de doença que precisa de cirurgia 

imediata, conforme Relatório Médico juntado com a exordial. Alega que 

notificou os Requeridos da necessidade da cirurgia e que os mesmos 

restaram inertes. Com a inicial vieram documentos. O feito foi endereçado 

inicialmente para uma das Varas Cíveis da Capital, porém, uma vez que o 

Estado e o Município figuram no polo passivo, houve remessa para esta 3ª 

Vara da Fazenda Pública. Parecer do NAT ao ID. 11534782 Decisão de 

antecipação da tutela ao ID. 11565488. Intimados e citados, os Requeridos 

apresentaram contestação. Dentre os argumentos trazidos pelo Município 

de Cuiabá consta a incompetência deste Juízo em razão do valor da 

causa. É o que merecia relato. Decido. Compulsando os autos, verifico que 

o valor atribuído à causa pela Requerente não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos, atualmente em R$ 57.240,00 (cinquenta e 

sete mil duzentos e quarenta reais). Dito isto, constato que o presente 

feito não pode ser submetido à análise e julgamento perante a Vara 

Especializada da Fazenda Pública, uma vez que a teor do artigo 2º da Lei 

12.153/2009, “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos”. Disposto, ainda, na resolução nº 

004/2014/TP: “§ 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º 

da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no 

valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente 

relativas a: (...) IX – anulatórias, declaratórias, monitórias, obrigações de 

fazer, de dar e de não fazer; X – indenizatórias; (...)” Desta forma, 

preceitua o artigo 2°, § 4º da Lei 12.153/2009, que “no foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta”. Portanto, diante do caráter absoluto da competência prevista no 

art. 2º da Lei nº 12.153/09, somente o valor da causa e a matéria podem 

ser utilizados como critérios para fixação de competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, conforme entendimento já firmado pelo STJ: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ARTIGO 6º, INCISO I, DA LEI Nº 

10.259/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O 

artigo 6º, inciso I, da Lei nº 10.259/2001, apontado como violado no 

recurso especial, não se constituiu em objeto de decisão pelo Tribunal a 

quo, nem embargos declaratórios foram opostos, ressentindo-se, 

consequentemente, do indispensável prequestionamento, cuja ausência 

inviabiliza o conhecimento da insurgência especial, a teor do que dispõe o 

enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte 

Superior de Justiça firmou entendimento de que os Juizados Especiais 

Federais possuem competência para o julgamento das ações de 

fornecimento de medicamentos em que haja litisconsórcio passivo 

necessário entre a União, o Estado e o Município, cujo valor da causa não 

exceda sessenta salários mínimos, sendo desinfluente o grau de 

complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a realização de 

perícia técnica (REsp nº 1.205.956/SC, Relator Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, in DJe 1º/12/2010 e CC nº 107.369/SC, Relator Ministro 

Luiz Fux, Primeira Seção, in DJe 19/11/2009). 3. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp 1222345/SC, Rel. Ministro HAMILTON 

CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011) 

Por todo o exposto, declino a competência a favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Capital. Proceda-se o cartório o cancelamento na 

distribuição, remetendo-se os autos àquele Juizado, consignando-se os 

nossos cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se com urgência. P. R. I. C. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021024-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GAONA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CHAVES BRAZIL BARBOSA OAB - MT23827/O (ADVOGADO)

LISANDRA PRATES MANSOR OAB - MT22311/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por FELIPE 

GAONA contra ato do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando, mediante a 

concessão de liminar, o direito de obter o Licenciamento 2018 do veículo 

GOL 1.6 POWER, placa OBH6216, cor branca, ano/modelo 2012/2013, 

independentemente do pagamento de multas por infração de trânsito. Com 

a inicial vieram documentos anexos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger 

direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição 

Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. É cediço, nos termos do art. 7º, 

inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, 

faz-se mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos 

da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Vê-se que a questão sob análise está em se verificar 

a existência ou não do aludido direito líquido e certo que o Impetrante alega 

ser resultado de abuso de poder pela autoridade apontada como coatora 

em lhe exigir o pagamento das multas por infração de trânsito, para o 

licenciamento do veículo de sua propriedade. Tenho sustentado que se 

revela ilegal a vinculação do licenciamento ao pagamento de multas por 

infração de trânsito, constituídas ilegalmente, ou seja, sem as notificações 

necessárias, conforme previsto na legislação de trânsito. É imperioso 

recordar que o STJ entende pela ilegalidade da aplicação da penalidade 

administrativa, quando não comprovada a dupla notificação do proprietário 

do veículo. Nestes termos, sua jurisprudência: Súmula 312 - No processo 

administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as 
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notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. 

Súmula 127 - É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. No caso em 

comento, os documentos apresentados, demonstram, nesta fase de 

cognição sumária, a boa aparência do direito do Impetrante e a 

razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada à 

imediata suspensão do ato coator. A presença do fumus boni juris está 

demonstrada diante da possibilidade de afronta e desrespeito aos 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do 

contraditório. Digo possibilidade de afronta porque trata-se de medida 

liminar, numa fase de cognição sumária, com requisitos legais específicos, 

enquanto por ocasião do julgamento de mérito, caberá decidir sobre a 

ocorrência ou não de efetiva violação de direito líquido e certo da 

Impetrante. No caso em comento, presente ainda o periculum in mora, uma 

vez que o não licenciamento impede a utilização do automóvel, limitando 

seu direito de propriedade, já que a condução de veículo automotor sem o 

documento de licenciamento é considerado infração administrativa. Assim, 

o condicionamento do ato ao pagamento de multas das quais o impetrante 

não foi notificado (no endereço cadastrado junto ao DETRAN) não pode 

ser considerado exercício do poder de polícia. Pois tal fato é o mesmo que 

fazer justiça com as próprias mãos. Embora o art. 131, §2º do Código de 

Trânsito dispõe que o CRLV somente pode ser emitido após a quitação de 

todos os débitos existentes relacionados ao veículo, a jurisprudência tem 

entendido ser necessária a dupla notificação do administrado a cerca das 

penalidades de trânsito a ele atribuídas. Data vênia, a legislação de 

trânsito não pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e 

as prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é 

isso que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, 

pois sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira da 

motorista. Ademais, inexiste, nesse caso, perigo de lesão ao interesse 

público, caso a Administração busque pelas vias judiciais adequadas, 

inclusive empregando instrumentos privilegiados admitidos na execução 

fiscal, para o recebimento dos seus créditos. Dessa forma, não se admite 

a coação administrativa. A respeito, leciona o culto professor Celso 

Antônio Bandeira de Mello: "A via da coação só é aberta para o Poder 

Público quando não há outro meio eficaz para obter o cumprimento da 

pretensão jurídica e só se legitima na medida em que é não só compatível 

como proporcional ao resultado pretendido e tutelado pela ordem 

normativa." (Curso de Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2006. p. 801) Portanto, entendo preenchidos os requisitos para a 

concessão da liminar pretendida. Posto isto, CONCEDO A LIMINAR para o 

fim de que seja permitido ao Impetrante obter o licenciamento 2018 do 

veículo GOL 1.6 POWER, placa OBH6216, cor branca, ano/modelo 

2012/2013, 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 para cumprimento da liminar por 

Oficial Plantonista. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014564-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA PORTO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR (ENTREGAR) 

MEDICAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

ajuizado por EMILIA PORTO RAMOS em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO. Em síntese a autora relatou que se encontra gestante de 12 

(doze) semanas e que, por ter sido acometida de embolia pulmonar em 

janeiro de 2015, sua gravidez é de alto risco, necessitando do 

medicamento ENOXOPARIN 40 MG (injetável uma vez ao dia, uso 

contínuo), conforme prescrição médica. Relatou que o gasto com tal 

medicamento atinge o patamar de R$ 1.662,00 (mil seiscentos e sessenta 

e dois reais) e que não tem condições financeiras para tal. Diante disso a 

parte autora procurou o SUS – Sistema Único de Saúde – na data de 

21/07/2016 para o recebimento do medicamento, sendo realizada 

solicitação da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, na 

Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, todavia, foi informada na 

data de 18/08/2016 que tal medicamento não consta na lista para 

distribuição, sendo indeferida a solicitação de fornecimento de 

medicamentos. Por esta razão buscou o Poder Judiciário. Com a inicial 

vieram documentos. Parecer do NAT às fls. 40/41. Liminar concedida ao 

ID. 1980664. Intimado e citado, o Requerido se manifestou ao ID. 3073858 

requerendo intimação da parte autora para apresentar os documentos 

necessários ao cumprimento da determinação judicial. Pedido deferido ao 

ID. 3077338. A autora relatou o descumprimento da liminar ao ID. 3228224. 

O Juízo determinou a intimação pessoal do Requerido para cumprir a 

liminar (ID. 3679190). Após, o Estado informou nos autos o cumprimento 

da determinação judicial. O requerido contestou os autos ao ID. 4329447. 

A autora apresentou impugnação à contestação ao ID. 5866728. 

Pareceres ministeriais aos IDs. 6725463, 9120054, 9800824 e 13779761 A 

autora relatou que a liminar estava sendo cumprida, mas pugnou pela 

arbitração de multa tendo em vista o período de descumprimento. Intimadas 

sobre provas, as partes nada postularam. É o que cumpria relatar. Decido. 

O processo está apto a ser julgado antecipadamente, nos termos do art. 

355, I, CPC. Havendo preliminares estas devem ser analisadas 

primeiramente. O Requerido levantou a preliminar de perda do objeto da 

ação e falta de interesse de agir superveniente. Não tem razão neste 

argumento, isto porque, mesmo após a contestação restou clara a 

omissão do Estado em cumprir a determinação judicial. Ademais, em caso 

de deferimento e cumprimento liminar, a mesma deve ser confirmada, para 

fins de fixação da responsabilidade pela obrigação de dar/fazer. Rejeito, 

portanto esta preliminar, por entender que não houve perda do objeto, nem 

tampouco falta de interesse de agir superveniente. Rejeitada a preliminar 

sigo para o mérito. 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. Não se podem desconsiderar os princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Carta Magna, que impõem ao Poder 

Público a obrigação de garantir o acesso universal e igualitário aos 

serviços de saúde. Tem-se, ademais, como princípio matriz de todos os 

direitos fundamentais do nosso sistema jurídico, a dignidade da pessoa 

humana, corolário do Estado Democrático de Direito, um dos fundamentos 

da República, que visa salvaguardar a proteção dos direitos humanos 

segundo os ditames da justiça social, graças à formação de uma 

consciência de solidariedade ética, voltada à implementação dos direitos 

de cidadania e à preocupação com a responsabilidade de reduzir as 

desigualdades. 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: “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 
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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 o fármaco requerido se 

mostrava essencial para a vida, a saúde e a dignidade da requerente, 

razão pela qual a liminar foi deferida e deve ser confirmada. No que toca 

ao pedido de danos morais e materiais, contudo, entendo que não assiste 

razão à autora. Para que a responsabilidade civil reste caracterizada três 

elementos se mostram indispensáveis: a) conduta (ação ou omissão); b) 

nexo de causalidade; c) dano. Analisando o caso em tela, entendo que 

não restou configurada nos autos uma conduta ilícita por parte do 

requerido, capaz de gerar danos morais à requerente. Embora seja o 

requerido obrigado constitucionalmente a garantir o direito à saúde, 

sabe-se que este direito tem elevado custo para os cofres públicos, razão 

pela qual o mesmo é implementado através de políticas públicas. Ademais, 

restou comprovado que a autora conseguiu os medicamentos pleiteados. 

Para que haja condenação em danos morais e mateirais não basta a 

alegação, a parte deve demonstrar os requisitos para a sua configuração, 

qual seja a conduta, a culpa (em caso de omissão), o nexo de causalidade 

e o dano em si (ofensa aos valores extrapatrimoniais). O dano moral, para 

a doutrina é assim entendido: o dano moral estará presente quando uma 

conduta ilícita causar a determinado indivíduo extremo sofrimento 

psicológico e físico que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor, 

sentimentos estes, que muitas vezes podem até mesmo levar à vítima a 

desenvolver patologias, como depressão, síndromes, inibições ou 

bloqueios. (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade Civil. 

15. ed. São Paulo: Atlas, 2015) Como se percebe, não é qualquer 

aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por dano moral, nem 

tampouco por dano material. Assim, analisando os fatos e os documentos 

dos autos, resta claro que a requerente não logrou êxito em comprovar os 

danos morais e materiais. Nos termos do art. 373, CPC: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Como se percebe dos autos a requerente não trouxe 

qualquer prova que seja suficiente para deixar claro perante este Juízo os 

danos que alega ter sofrido, razão pela qual entendo ser improcedente 

este pedido. Quanto ao pedido de arbitração de multa, também entendo 

não ser pertinente, pois o objetivo da mesma não é a obtenção de 

enriquecimento por parte do autor, mas sim compelir o réu a cumprir a 

obrigação determinada judicialmente. Nas ações contra a Fazenda Pública 

há meios coercitivos mais eficazes para fazer cumprir as decisões 

judiciais, tanto o é, que a liminar exarada nestes autos foi cumprida 

integralmente. Assim, não é caso de agora se fixar multa. Diante de todo o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, condenando o 

Estado de Mato Grosso em obrigação de fazer, qual seja a de fornecer o 

fármaco ENOXAPARIN 40 MG injetável, nas dosagens e quantidades 

indicadas na prescrição médica, e assegure a continuidade do tratamento 

necessário para preservar a saúde e a vida da autora, sem qualquer 

custo para a paciente, obedecidas as determinações do médico 

responsável. Nestes termos confirmo a decisão liminar, tornando-a 

definitiva. Sem custas, deixo de condenar os Requeridos ao pagamento de 

honorários, por força do disposto na Súmula 421 do STJ: “Os honorários 

advocatícios não são devidos a Defensoria Pública quando ela atua contra 

a pessoa jurídica de direito público a qual pertença.” Não cabe reexame 

necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, CPC. Intimem-se as partes e o 

Ministério Público dos termos 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015350-12.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por MANOEL 

ORNELAS DE ALMEIDA contra ato DIRETOR DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN, objetivando a 

concessão da segurança para determinar ao impetrado que se abstenha 

de impedir a renovação da CNH do impetrante. Em resumo, o Impetrante 

relata que habilitado para dirigir veículo automotor desde 20.05.1965, 

sendo portador da CNH n° 00303248940. No entanto, na véspera de 

renovar sua CNH, o impetrante foi surpreendido com uma notificação da 

autoridade coatora, dando-lhe ciência de que sua CNH deveria ser 

entregue ao órgão porque estava suspensa pelo prazo de 30 (trinta). Isso 

ocorreu em virtude de decisão proferida no processo administrativo nº 

295/215GCCNH/DETRAN/MT, onde o impetrante foi julgado à revelia. Com a 

inicial vieram os documentos anexos. Após intimação, o impetrante aditou 

a inicial. A liminar foi deferida ao ID. 8011417. Intimada e notificada, a 

autoridade coatora prestou suas informações ao ID. 8748791, com 

documentos. O Representante do Ministério Público manifestou pela 

ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. 

É o relatório. Decido. O mandado de segurança é remédio constitucional 

para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso 

de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por 

parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da 

Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. Analisando os autos, 

verifico que é caso de concessão da segurança. O art. 261, I, do Código 

de Trânsito dispõe que: “Art. 261 A penalidade de suspensão do direito de 

dirigir será imposta nos seguintes casos: I - sempre que o infrator atingir a 

contagem de 20 (vinte) pontos, no período de 12 (doze) meses, conforme 

a pontuação prevista no art. 259; (...) O Impetrante assevera que não lhe 

foi assegurado o amplo direito de defesa, posto que tinha conhecimento 

da existência das multas, tendo quitado o débito junto ao DETRAN, mas 

nunca foi notificado da existência de processo administrativo, lhe sendo 

negado, portanto, a oportunidade para oferecimento de defesa. Tanto 

assim, que da notificação enviada ao Impetrante para comunicá-lo da 

suspensão de sua CNH, consta que não foi interposta defesa sendo o 

feito julgado à Revelia. Neste sentido é claro o determina o art. 265 do 

CTB, in verbis: Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir 

e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão 

fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo 

administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa. É certo 

que, para que o Impetrante possa manter a posse de sua carteira de 

motorista, bem como, seu direito de dirigir, é necessário comprovar a 

ilegalidade dos autos de infração contra ele apontados, assim, entendo 

que restou evidente esse vício no caso dos autos, uma vez que não há 

indicação de que o Impetrante tenha sido notificado da existência de 

processo administrativo. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é 

documento obrigatório para a condução de qualquer veículo, só podendo 

ser negada se observados os regramentos pertinentes. Nesse sentido, é 

a jurisprudência: MANDADO DE SEGURANÇA – REEXAME NECESSÁRIO 

COM RECURSO DE APELAÇÃO - NEGATIVA NA EMISSÃO DE SEGUNDA 

VIA DA CNH – LIMITE DE PONTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 

ULTRAPASSADO AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – NÃO 

PROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO – RATIFICAÇÃO DA 

SENTENÇA REEXAMINANDA. A vinculação da emissão da 2ª via da CNH 

ao prévio pagamento de multas ou porque o infrator ultrapassou o limite de 

pontos previstos em lei, precede do devido processo legal, não observado 

na espécie. Merece ser ratificada sentença que considera arbitrária a 

conduta da autoridade de trânsito que condiciona a emissão de 

documentos ao prévio pagamento de multas, mormente quando ausente a 

regular notificação do infrator, em homenagem aos princípios do direito da 

ampla defesa e do devido processo legal. (Apelação/Reexame 

Necessário, 33395/2005, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/10/2005, Data da publicação no 

DJE 26/10/2005). Assim, atento às especificidades da presente situação 
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fática, tenho que restaram configurados os requisitos autorizadores para 

a concessão da segurança. Diante de todo o exposto, com esteio nos 

arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, da Lei nº 12.016/09, 

vale dizer presente o direito líquido e certo, CONCEDO A SEGURANÇA, 

para determinar ao Impetrado que se abstenha de impedir a renovação de 

CNH do Impetrante em razão do processo administrativo nº 

295/215GCCNH/DETRAN/MT. Oficie-se a autoridade coatora quanto ao 

inteiro teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, 

mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 

12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, 

determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

P. R. I. C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Tutela 

antecipada de Urgência por ARTHUR JOSÉ CASSEMIRO, devidamente 

qualificado nos autos, contra ato praticado pelo PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MT. Alega que é proprietário de um veículo 

CREVROLET/S10 LT DD4A, 2014,2015, Placa QBI4682, Renavam 

01043023183, e foi impedido de efetuar o licenciamento e transferência 

sem que efetuasse o pagamento de multas existentes. Assevera que a 

autoridade coatora está agindo ilegalmente, tendo em vista que não houve 

a notificação prévia da existência das multas. Requer, liminarmente, que 

seja determinada a autoridade coatora para que proceda ao licenciamento 

do veículo, independentemente do pagamento das multas registradas. 

Liminar deferida ao ID. 12736482. Notificada, a autoridade apresentou 

informações ao ID. 13038568. Juntou documentos. O Representante do 

Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público capaz de 

justificar a intervenção ministerial. É o relatório. Decido. Antes de analisar 

o mérito do presente mandamus, cumpre apreciar as preliminares 

levantadas pela autoridade coatora, quais sejam a inviabilidade da via 

eleita, a ausência de prova pré-constituída, a ilegitimidade passiva e a 

incompetência da Justiça Estadual do Estado de Mato Grosso. No que toca 

à “inviabilidade da via eleita” não assiste razão à autoridade coatora, isto 

porque o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger 

direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição 

Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09. Em relação a preliminar de “ausência 

de prova pré-constituída” também não tem razão a impetrada, uma vez que 

os documentos carreados aos autos se mostraram suficientes tanto para 

a concessão da liminar quanto para a análise do mérito. Analisando a 

“ilegitimidade passiva”, também constato não ter razão a Impetrada. É certo 

que foi o DETRAN que se negou a licenciar e transferir o veículo, assim é 

a autoridade integrante do DETRAN que deve figurar no polo passivo, 

tendo a Impetrada indicado a autoridade corretamente. Por fim das 

preliminares, também não é o caso de “incompetência da Justiça Estadual 

do Estado de Mato Grosso”, isto porque, embora as multas tenham sido 

lançadas pelo DNIT, e negativa do licenciamento e da transferência se deu 

pelo DETRAN. Portanto, rejeito as preliminares. Passo a analisar o mérito. É 

caso de concessão da segurança. Como é cediço, é legítimo o 

condicionamento de licenciamento de veículo ao pagamento dos débitos 

referentes a tributos, encargos e multas de trânsito, vinculados ao veículo, 

independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas, nos 

exatos termos do art. 131, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro. Todavia, 

trata-se de ato ilegal a exigência do pagamento de infrações de trânsito 

para a realização de atos administrativos junto ao DETRAN, sem que tenha 

havido a prévia notificação do infrator, suficiente para cientificá-lo da 

imposição da penalidade. Insta observar serem aplicáveis ao processo 

administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório, razão pela 

qual se torna imprescindível, para a validação da infração de trânsito, a 

notificação do infrator, possibilitando-lhe, assim, a apresentação de 

defesa. Conforme dispõe o art. 5º, LV da Constituição Federal: “aos 

litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 

são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes”, tratando-se, pois, de garantia fundamental. No 

caso dos autos, verifico não ter restado comprovado pelo Impetrado a 

regular notificação do Impetrante. Sendo assim, reputo ilegal a recusa ao 

pedido do Impetrante, condicionando-o ao pagamento das multas impostas, 

porquanto, frente a ausência de prévia notificação da imposição, não foi 

oportunizado ao Impetrante discutir, administrativa ou judicialmente, as 

infrações impostas. Nesse sentido: “REEXAME NECESSÁRIO ¬- 

MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - APLICAÇÃO DE 

PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL - DUPLA NOTIFICAÇÃO – 

NECESSIDADE - SÚMULA Nº 312/STJ - NOTIFICAÇÃO 

NÃO-COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal a exigência feita 

pelo DETRAN do pagamento de multas como condição da renovação do 

licenciamento de veículos, principalmente quando não há comprovação 

cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. 

(ReeNec 78803/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017) E ainda: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – 

VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS 

INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO 

INFRATOR – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal condicionar 

a renovação do licenciamento e a transferência do veículo ao pagamento 

de multas pendentes quando não houver provas de que a dupla 

notificação fora realizada. (ReeNec 40408/2016, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017)” Aliás, 

este entendimento encontra-se consolidado, conforme dispõe a Súmula nº 

127 do Superior Tribunal de Justiça: “É ilegal condicionar a renovação da 

licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi 

notificado”. Salienta-se não ser o caso de se discutir a validade ou não 

das penalidades impostas, a ser travada em autos próprios (ação 

declaratória), mas considerar a impossibilidade momentânea de se exigir o 

pagamento das multas para o registro da averbação, transferência e 

licenciamento do veículo descrito na inicial, em razão da ausência de 

provas de que o Impetrante tenha sido prévia e devidamente notificado. 

Por fim, observo que a autorização para o licenciamento restringe-se ao 

exercício do ano de 2018, haja vista a impossibilidade de, agora, se alegar 

o desconhecimento das infrações constantes nos autos. Diante de todo o 

exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, 

da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o direito líquido e certo, CONCEDO 

A SEGURANÇA, para que a autoridade coatora realize o licenciamento e 

transferência do veículo CREVROLET/S10 LT DD4A, 2014,2015, Placa 

QBI4682, Renavam 01043023183, independentemente do pagamento de 

multas indicadas na inicial, tornando definitiva a liminar deferida. Oficie-se 

a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do 

oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de 

recebimento (art. 13, da Lei nº 12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 

1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do 

recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em 

vista do reexame necessário da sentença. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. P. R. I. C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de 

Direito
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Vistos. Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar 

impetrado por FERNANDO AUGUSTO DE CARVALHO, devidamente 

qualificado nos autos, contra ato praticado pelo DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MT, postulando um provimento jurisdicional para que o 

Impetrado proceda ao licenciamento do ano de 2016 do veículo FIAT/UNO 

WAY 1.0 ano/modelo 2011/2012, placa NPH 4081, independente do 

pagamento de multas. Com a inicial vieram os documentos. A liminar foi 

deferida, em plantão, às fls. 58/60 e ratificada por este Juízo (ID. 

4604736). Notificada, a autoridade apresentou informações (ID. 4611800), 

com documentos. O Representante do Ministério Público manifestou pela 

ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. 

É o relatório. Decido. Antes de analisar o mérito do presente mandamus, 

cumpre apreciar as preliminares levantadas pela autoridade coatora, quais 

sejam ausência de interesse e legitimidade processual, incompetência da 

Justiça Estadual, ilegitimidade passiva, inviabilidade da via eleita e 

ausência de prova pré-constituída. No que toca à ausência de interesse e 

legitimidade processual e à inviabilidade da via eleita não tem razão a 

Impetrada. É fato que a legislação processual exige interesse e 

legitimidade para postular em Juízo (art. 17, CPC). Porém, é certo também 

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 nº. 12.016/09. Assim, por ser abusivo o ato de 

vincular o licenciamento do veículo descrito na inicial ao pagamento de 

multas, tem-se interesse de agir (direito líquido e certo violado), 

legitimidade (o impetrante é o próprio lesado) e a via eleita está correta 

(mandado de segurança – por tratar-se de direito líquido e certo). Também 

não merece prosperar a alegação de incompetência da Justiça Estadual 

do Estado de Mato Grosso para processar e julgar o presente feito haja 

vista a legitimidade do DETRAN-MT para figurar no polo passivo. O fato 

das multas terem sido emitidas pelo DNIT não exime o DETRAN de 

responsabilidade, pois foi o mesmo que se negou a emitir o documento do 

automóvel em razão das mesmas. Seguindo para a preliminar de 

ilegitimidade passiva, também constato não ter razão a Impetrada. É certo 

que foi o DETRAN, por meio de seus agentes públicos, que vinculou a 

emissão do Documento do veículo ao pagamento das multas que recaíam 

sobre o mesmo. Assim, não há que se falar em ilegitimidade se de fato 

praticou os atos descritos na exordial. Por fim, também não merece ser 

acolhida a preliminar de ausência de prova constituída, uma vez que os 

documentos carreados aos autos se mostraram suficientes tanto para a 

concessão da liminar quanto para a análise do mérito. Portanto, rejeito as 

preliminares. Passo a analisar o mérito. É caso de concessão da 

segurança. Como é cediço, é legítimo o condicionamento de licenciamento 

de veículo ao pagamento dos débitos referentes a tributos, encargos e 

multas de trânsito, vinculados ao veículo, independentemente da 

responsabilidade pelas infrações cometidas, nos exatos termos do art. 

131, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro. Todavia, trata-se de ato ilegal a 

exigência do pagamento de infrações de trânsito para a realização de atos 

administrativos junto ao DETRAN, sem que tenha havido a prévia 

notificação do infrator, suficiente para cientificá-lo da imposição da 

penalidade. Insta observar serem aplicáveis ao processo administrativo os 

princípios da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual se torna 

imprescindível, para a validação da infração de trânsito, a notificação do 

infrator, possibilitando-lhe, assim, a apresentação de defesa. Conforme 

dispõe o art. 5º, LV da Constituição Federal: “aos litigantes, em processo 

judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”, 

tratando-se, pois, de garantia fundamental. No caso dos autos, verifico 

não ter restado comprovado pelo Impetrado a regular notificação do 

Impetrante. Sendo assim, reputo ilegal a recusa ao pedido do Impetrante, 

condicionando-o ao pagamento das multas impostas, porquanto, frente a 

ausência de prévia notificação da imposição, não foi oportunizado ao 

Impetrante discutir, administrativa ou judicialmente, as infrações impostas. 

Nesse sentido: “REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - 

ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O 

DEVIDO PROCESSO LEGAL - DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE - 

SÚMULA Nº 312/STJ - NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – SENTENÇA 

RATIFICADA. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do pagamento de 

multas como condição da renovação do licenciamento de veículos, 

principalmente quando não há comprovação cabal de que o pretenso 

infrator tenha sido regularmente notificado. (Reexame Necessário 

78803/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, 

Publicado no DJE 25/09/2017) E ainda: REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO 

LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE 

TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – 

ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal condicionar a renovação 

do licenciamento e a transferência do veículo ao pagamento de multas 

pendentes quando não houver provas de que a dupla notificação fora 

realizada. (ReeNec 40408/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017)” Aliás, este entendimento 

encontra-se consolidado, conforme dispõe a Súmula nº 127 do Superior 

Tribunal de Justiça: “É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo 

ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”. Salienta-se 

não ser o caso de se discutir a validade ou não das penalidades impostas 

(apreensão e multas), a ser travada em autos próprios (ação 

declaratória), mas considerar a impossibilidade de se exigir o pagamento 

das multas para a emissão do documento de licenciamento do veículo 

descrito na inicial para o exercício de 2016, em razão da ausência de 

provas de que o Impetrante tenha sido prévia e devidamente notificado. 

Assim, o pedido de cancelamento das infrações não merece ser acolhido, 

isto porque o mandado de segurança não seria a via adequada para tal. 

Por fim, observo que a autorização para o licenciamento restringe-se ao 

exercício do ano de 2016, haja vista a impossibilidade de, agora, se alegar 

o desconhecimento das infrações constantes nos autos. Diante de todo o 

exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, 

da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o direito líquido e certo, CONCEDO 

PARCIALMENTE A SEGURANÇA, para que o Impetrante possa proceder 

ao licenciamento anual do veículo descrito na inicial, sem a exigência do 

pagamento das infrações indicadas nos autos, tornando definitiva a liminar 

deferida. Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da 

sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante 

correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 

12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, 

determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

P. R. I. C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito
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Vistos. Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar 

impetrado por ADEMIR APARECIDO PELISSARI, devidamente qualificado 

nos autos, contra ato praticado pelo DIRETOR DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, 

postulando um provimento jurisdicional para que se suspenda a exigência 

do pagamento das multas como condição sine qua non ao licenciamento 

do veículo, permitindo efetuar o licenciamento do ano de 2016 do veículo 

TOYOTA/HILUX CD 4X4 SR, placa OBW 1414, ano/modelo 2011/2011, cor 

prata com a respectiva liberação dos documentos. Com a inicial vieram os 

documentos. A liminar foi deferida ao ID. 1568564. Notificada, a autoridade 

apresentou informações (ID. 1623454), com documentos. O 

Representante do Ministério Público manifestou pela ausência de interesse 

público capaz de justificar a intervenção ministerial. Ao ID. 8751935, o 

Impetrante requereu estender os efeitos da liminar para obter também o 

licenciamento de 2017. É o relatório. Decido. Antes de analisar o mérito do 

presente mandamus, cumpre apreciar as preliminares levantadas pela 

autoridade coatora, quais sejam a) ilegitimidade da parte; b) incompetência 

da Justiça Estadual por haver interesse da União; c) decadência para a 

propositura da ação mandamental; d) inviabilidade da via eleita; e) 

ausência de prova pré-constituída. Analisando o argumento de 

“ilegitimidade da parte”, constato não ter razão a Impetrada. É certo que foi 

o DETRAN, por meio de seus agentes públicos, que vinculou a emissão do 

Documento do veículo ao pagamento das multas que recaiam sobre o 

mesmo. Assim, embora as multas tenham sido lançadas pelo Município de 

Cuiabá, Estado do Pará, DNIT e PRF, é certo que o ato de vincular o 

licenciamento ao pagamento das mesmas foi perpetrado pela Impetrada. 

Assim não há que se falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo 

deste writ. No que toca a “incompetência da Justiça Estadual” também não 

tem razão a autoridade coatora, pois uma vez que detém legitimidade para 

figurar no polo passivo, a competência é, sem dúvida, da Justiça Estadual. 

O argumento da “decadência” também não merece ser acolhido, isto 

porque o pagamento do IPVA se deu em abril em 2016 (fl. 38) e o 

protocolo desta ação se deu em julho de 2016, portanto em menos de 120 

dias, conforme a legislação de regência. Logo, não há que se falar em 

decadência. No que toca à “inviabilidade da via eleita” também não assiste 

razão à autoridade coatora, isto porque o mandado de segurança é 

remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso 

LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09. Em 

relação a preliminar de “ausência de prova pré-constituída” também não 

tem razão a impetrada, uma vez que os documentos carreados aos autos 

se mostraram suficientes tanto para a concessão da liminar quanto para a 

análise do mérito. Portanto, rejeito as preliminares. Passo a analisar o 

mérito. O Mandado de Segurança é o 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: “Art. 1º – Conceder-se-á mandado 

de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo 

receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e 

sejam quais forem as funções que exerça”. Dispõe ainda a 

supramencionada Lei em seu art. 7º, inciso III, que o juiz ordenará “que se 

suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida (...)”. Ao que se vê dos autos, através de 

mandado de segurança, busca a Impetrante o licenciamento do ano de 

2016, relativo ao veículo TOYOTA, modelo HILUX CD 4X4 SR, ano/modelo 

2010/2011, placa OBW 1414, cor prata, chassi 8AJFZ22G8B5017994 e 

RENAVAN nº 347207120 de sua propriedade, sem a exigência de 

vinculação e pagamento das multas lançadas no sistema do órgão de 

fiscalização. Pois bem. É cediço que se revela ilegal a vinculação do 

licenciamento, ou mesmo de questão envolvendo transferência de veículo, 

ao pagamento de multas, haja vista que a autarquia fiscalizadora dispõe 

de mecanismos próprios, que não o da coação, para receber, em Juízo, o 

que efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, com a 

franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes, 

trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos termos do que dispõe a 

Súmula nº. 323 do STF. Nessa esteira, o E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, de forma assente, firmou entendimento no sentido de ser 

ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento e/ou transferência de 

veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o 

princípio constitucional do devido processo legal. A esse respeito, 

colaciono os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE 

INV IAB IL I D A D E  D A  V I A  E L E I T A  –  R E J E I Ç Ã O  – 

TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO A PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de multa, ou seja, de 

matéria penal administrativa, o órgão público deve comprovar a estrita 

legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o reconhecimento da 

ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito 

competente, tal ato é passível de correção pela via do mandamus. 

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no 

sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou transferência de 

veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – Destaquei. 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013) – Destaquei. Assim, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do 

Direito moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo 

inadmitido hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do Código 

de Trânsito disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a 

quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo 

que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Data vênia, a legislação de trânsito não pode ter 

o condão de impedir a livre circulação de veículos e as prerrogativas 

inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso que acontece, 

ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, pois sem a licença, 

há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a imposição de novas 

multas e o lançamento de pontos na carteira de motorista. Trata-se, a meu 

ver, de sanção política, inadmissível em nosso sistema jurídico vigente. O 

pedido do autor veiculado ao ID. 8751935 para estender os efeitos da 

liminar para obter também o licenciamento de 2017, não merece, contudo 

ser acolhido, isto porque não é objeto desta ação, devendo ser pleiteado 

em autos próprios. Diante de todo o exposto, com esteio nos arts. 5º, 

LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, da Lei nº 12.016/09, vale dizer 

presente o direito líquido e certo, CONCEDO A SEGURANÇA, para o fim de 

determinar que a autoridade coatora proceda ao licenciamento do ano de 

2016 veículo TOYOTA, modelo HILUX CD 4X4 SR, ano/modelo 2010/2011, 

placa OBW1414, cor prata, chassi 8AJFZ22G8B5017994 e RENAVAN nº 

347207120 de propriedade do Impetrante, sem a exigência de vinculação e 

pagamento das multas lançadas no sistema do órgão de fiscalização, 

tornando definitiva a liminar deferida. Oficie-se a autoridade coatora 

quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou 

pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, 

da Lei nº 12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 

12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso 

voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do 

reexame necessário da sentença. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

P. R. I. C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020331-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCANO & CARVALHO LTDA - ME (IMPETRANTE)

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO LTDA - ME (IMPETRANTE)
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CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES UNIDAS LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT0012035A (ADVOGADO)

ALECIANE CRISTINA SANCHES OAB - MT14513/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS impetrado por CENTRO 

DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

LTDA ME e outros contra ato dito coator do CHEFE DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT). Em síntese 

relatam os Impetrantes que são grupo econômico de propriedade dos 

mesmos sócios, sendo credenciados junto ao DETRAN há quase 6 (seis) 

anos. Afirmam que neste tempo nunca sofreram qualquer tipo de 

penalidade ou advertência. Ocorre que, no dia 05/10/2016 a equipe de 

fiscalização de credenciados do Detran-MT procedeu a fiscalização na 

Autoescola Nossa Senhora do Livramento, sendo que lhe deram ao início, 

conforme se pode demonstrar da folha CFISC nº 03, um prazo para sanar 

algumas não conformidades. Segundo a fiscalização, foram encontradas 

algumas irregularidades. Fora instaurado o Processo Administrativo nº 

052/2016/CEFISC/DETRAN-MT e suspensas as atividades da Impetrante. 

Indignada, a mesma buscou o Poder Judiciário. Com a inicial juntou 

documentos. No despacho de ID. 4515115 deixei a apreciação da liminar 

para após a apresentação das informações por parte da Impetrada. 

Informações da autoridade coatora ao ID. 4893260. O Representante do 

Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público capaz de 

justificar a intervenção ministerial. É o relatório. Decido. A Impetrada não 

levantou preliminares. Uma vez que a causa está madura para sentença, 

não é mais o caso de apreciar o pedido liminar, mas sim o pedido de 

mérito, o que passo a fazer. O Mandado de Segurança é o 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: “Art. 1º – 

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. 

Dispõe ainda a supramencionada Lei em seu art. 7º, inciso III, que o juiz 

ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando 

houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (...)”. Ao que se vê 

dos autos, através de mandado de segurança, busca a Impetrante a 

declaração do cerceamento de defesa até a finalização do Processo 

Administrativo Disciplinar. Pois bem. É cediço que o Poder Judiciário pode 

apreciar a legalidade dos atos administrativos, mas não o seu mérito. 

Neste sentido a jurisprudência do E. TJ/MT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – 

VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O 

CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE 

FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Os atos 

administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de 

legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com 

as devidas normas legais, de forma que a atuação do Judiciário sobre as 

decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não. Se o processo 

administrativo que culminou com a aplicação da multa à empresa obedeceu 

aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não se 

justifica a pretendida anulação da multa aplicada em consonância com a 

legislação de consumo. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir 

a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza 

sancionatória, a multa deve desestimular a repetição da prática tida por 

ilegal. (TJ/MT. Apelação nº 30040/2015. Rela. Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves. Data de julgamento: 26/06/18). Sabe-se também que os atos 

administrativos gozam da presunção de legalidade e legitimidade. Tal 

presunção, por ser relativa admite prova em contrário. Dessa forma, para 

que um ato administrativo seja suspenso, anulado ou modificado, a parte 

interessada deve comprovar sua ilegalidade. No caso em análise, o 

Impetrante busca a declaração de ilegalidade do ato administrativo 

perpetrado pelo DETRAN-MT. Assim, incumbe ao mesmo o ônus de provar 

tal ilegalidade, nos termos do CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - 

ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; Dos argumentos e 

provas trazidos aos autos não vislumbro que tenha restado comprovada 

qualquer ilegalidade por parte da Impetrada, isto porque, a meu ver, agiu 

nos estritos limites dos seus deveres constitucionais e legais, exercendo 

sua função de polícia e disciplinar. Vale lembrar que o mandado de 

segurança exige provar o alegado de plano, por não ser possível qualquer 

dilação probatória, uma vez que tal ação se presta a proteger “direito 

líquido e certo”. Dessa forma, não vislumbro tenha a Impetrada provado a 

alegada ilegalidade. Vale lembrar que os agentes públicos se conduzem 

pelo princípio da legalidade, nos termos constitucionais: Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: Assim, por não caber análise do mérito 

administrativo e por não ter vislumbrado qualquer ilegalidade no ato 

administrativo atribuído à Impetrada, não é caso de concessão de 

segurança. 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 em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015371-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO MURAD SAAD NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAM MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante: RAMIRO MURAD SAAD NETO 

Impetrado: DIRETOR DA CIRETRAN DE CUIABÁ/MT Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança impetrado por RAMIRO MURAD SAAD NETO. A 

liminar vindicada foi indeferida às fls. 42/44 (ID 13497966). O impetrante 

peticionou à fl. 45 (ID 13506319) informando sua desistência no 

prosseguimento do feito. Tendo o impetrante se manifestado pela 

desistência de exercício de seu direito de ação antes mesmo da 

notificação das autoridades impetrada, cabe ao magistrado promover a 

sua homologação e extinguir o processo sem análise do mérito. Isso 

posto, nos termos da fundamentação supra, HOMOLOGO a desistência do 

impetrante no prosseguimento da lide e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, com fundamento no art. 

485, VIII, do CPC. Sem custas e nem honorários advocatícios, pois 

incabíveis no caso vertente. Sentença não sujeita ao reexame necessário, 

nos termos do art. 496, I, do CPC. Após o trânsito e julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003536-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOJAS AVENIDA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E 

INEXIGIBILIDADE DE MULTA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada 

por LOJAS AVENIDA S.A. em face da SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR – PROCON/MT (ESTADO DE MATO GROSSO), na qual 

almeja a declaração de nulidade da multa aplicada pelo PROCON/MT 

quando da lavratura do Auto de Infração AI.2011.0369 no valor de R$ 

88.200,00 (oitenta e oito mil e duzentos reais), em razão desta não 

guardar relação com a realidade fática, posto que a Requerente foi 

multada pela cobrança de tarifa de emissão de boleto, quando na verdade 

a cobrança refere-se a tarifa de anuidade amplamente divulgada e 

pacificamente aceita pelo ordenamento jurídico. Alternativamente requereu 

minoração do valor da multa, em razão do excesso. Com a inicial vieram 

documentos. Pedido de tutela antecipada indeferido ao ID. 675744. 

Devidamente citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou 

contestação ao ID. 1465708. Impugnação à contestação ao ID. 4268984. O 

prazo para impugnar a contestação decorreu sem manifestação do autor. 

Intimadas para se manifestarem sobre a produção de provas, as partes 

nada postularam. Encaminhado o processo ao Ministério Público, este 

entendeu pela desnecessidade de sua intervenção no feito. É o que tinha 

a relatar. Decido. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. Não havendo preliminares sigo diretamente para o mérito. 

Conforme se verifica no relatório acima, a parte requerente requer a 

anulação da decisão administrativa do PROCON Estadual que lhe aplicou 

penalidade por conduta incompatível com as normas de defesa do 

consumidor sem observar os princípios do contraditório e da ampla 

defesa. Como se sabe, o PROCON detém a natureza de órgão da 

administração pública, destinado à defesa dos interesses e direitos 

protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Pode e deve propor ou 

adotar medidas na defesa dos consumidores, tanto, assim, viabilizando a 

própria eficácia e efetividade do direito humano fundamental da defesa do 

consumidor, no artigo 5º da Lei Maior, e do princípio constitucional da 

defesa do consumidor, no artigo 170 da Lei Maior. No caso, as medidas 

adotadas no referido processo administrativo pelo PROCON, decorreram 

de fiscalização por partes dos fiscais da Requerida nas dependências da 

autora na data de 13/12/2011, com a lavratura do auto de constatação nº 

2011.0881, por descumprimento da legislação consumerista. Denota-se 

que o processo administrativo teve o seu regular andamento. Como bem 

demonstram as provas contidas nos autos, o processo administrativo em 

questão originou-se do auto de infração de fls. 83/84. O processo se 

desenrolou com toda a normalidade e legalidade, havendo notificação da 

reclamada e decisão administrativa fundamentada. Ciente da decisão 

administrativa, a reclamada, ora Autora, interpôs recurso administrativo, 

na Junta Recursal do Conselho de Proteção e Defesa de Consumidor, o 

qual foi indeferido. Ao contrário do que quer sustentar a Autora, a atuação 

do PROCON além de cabível, por estar dentro das suas competências na 

defesa do direito do consumidor, respeitou o devido processo legal, o 

contraditório e a ampla defesa, como previstos no artigo 5º, LIV e LV, da 

Constituição de 1988. Não bastasse isso, atende fielmente ao disposto 

nos artigos 56, I, e 57, caput, e parágrafo único, ambos do Código de 

Defesa do Consumidor. Art. 56. As infrações das normas de defesa do 

consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções 

administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas 

em normas específicas: I – multa [...] Art. 57. A pena de multa, graduada 

de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento 

administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos 

estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não 

superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência 

(Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...]. A propósito, é o 

teor de julgados já proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado em caso 

semelhante: DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – 

AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO DO PROCON COM APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA 

DE ILEGALIDADE – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Da decisão 

administrativa fundamentada nas provas constantes dos autos, 

sopesados tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as 

informações da fornecedora de serviços, tudo precedido do contraditório 

e da ampla defesa, não há falar em nulidade, de pronto aferível, mas tão 

somente no inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há 

afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem 

da penalidade, no caso em que a autoridade municipal fundamentou e 

justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive, a condição de 

reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação 

consumerista. (Apelação 40390/2016. Des. Márcio Vidal. DJE: 09/05/2017) 

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON MUNICIPAL - TUTELA 

CAUTELAR NEGADA - PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO 

CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RESPEITADOS - TESE 

RECURSAL QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PERIGO DE DANO 

IRREPARÁVEL NÃO DEMONSTRADO - REQUISITOS AUSENTES - CAUÇÃO 

- APRESENTAÇÃO SOMENTE NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – 

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DESPROVIMENTO. Constatando, de plano, 

que houve respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa, no procedimento administrativo que culminou com a 

aplicação de multa à empresa, por infração ao Código de Defesa do 

Consumidor, deve-se afastar a tese de ilegalidade da sanção imposta. 

Havendo a necessidade de instrução processual, com vistas a analisar a 

tese recursal, deve-se considerar ausente o requisito do fumus boni juris. 

A inexistência de provas quanto ao perigo de dano irreparável ao direito 

da Recorrente, impõe o indeferimento da medida acautelatória postulada. 

Em vista de o pedido de prestação de caução não ter sido apresentado no 

Juízo de origem, a sua análise fica vedada por esta Corte, para evitar 

supressão de instância. (Agravo de Instrumento 1160430/2015 MS 

329/2013. Des. Márcio Vidal. DJE: 15/02/2017) No que concerne ao valor 

da multa aplicada, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais 

casos, o PROCON não atua em defesa exclusiva dos lesados, pelo 

contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade. Logo, uma vez 

que é uma empresa de grande porte, o montante de R$ 88.200,00 (oitenta 

e oito mil e duzentos reais) fixado não se mostra abusivo, porquanto deve 

atingir patamar hábil a inibir a continuidade dos abusos. Isso posto, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL e, consequentemente, EXTINTO 

O PROCESSO COM A ANÁLISE DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, 

do NCPC. Condeno a parte autora em custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Sentença não sujeita à 

reexame necessário. 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

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022353-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN MUNDIN OTTONELLI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBSON TEIXEIRA RAIMUNDO OAB - MT20192/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE DE EXAMES E CONCURSOS /SARI/UFMT (IMPETRADO)

Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da 

Investigação Social da Perícia Oficial e Identificação Técnicade Mato 

Grosso (POLITEC/MT) (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022353-81.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: EVELYN MUNDIN OTTONELLI 

IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO, REITOR DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MATO GROSSO, GERENTE DE EXAMES E CONCURSOS 

/SARI/UFMT, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E 

FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA PERÍCIA OFICIAL E 

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICADE MATO GROSSO (POLITEC/MT) Vistos, 
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Intime-se, com urgência, as partes para ratificarem ou não os atos 

praticados perante a Justiça Federal e manifestarem quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias. Cuiabá/MT, 27 de julho de 

2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004021-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAI HUGUENEY GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO PEDROSO DA COSTA RIBEIRO OAB - MT18796/O (ADVOGADO)

TAINAH ELITA DE ARRUDA LASMAR WIEDTHEUPER OAB - MT14476/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Execução transitada em julgado, consoante certidão retro. 

Tendo em vista o pedido de cumprimento de sentença interpelado pelo 

exequente, no id. 14156953, intime-se o ente público-executado, na 

pessoa de seu representante legal, para, querendo, impugnar a presente 

ação, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 535, caput, do CPC/2015 

c/c art. 1º-B da Lei nº. 9.494/1997 (incluído pela medida provisória nº. 

2.180-35, de 2001). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022781-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAITON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO OAB - MT0015398A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022781-63.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CLAITON ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO BRASILEIRO DE 

APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE Vistos. Dá análise 

detido dos autos não se verifica qualquer pedido constante das tutelas 

provisórias previstas nos artigos 294 e seguintes do CPC. Em razão disso, 

citem-se os Requeridos para, no prazo legal, contestar os presentes 

autos. Registra-se que, diante dos termos do Ofício Circular nº 

003/GPG/PGE/2016, por meio do qual a Fazenda Pública se manifesta pelo 

desinteresse na conciliação ou autocomposição, aliado ao fato de que a 

parte Requerente manifestou desinteresse expresso na realização de 

audiência de conciliação, deixo de designar o ato, com vistas a assegurar 

a celeridade e a razoável duração do processo. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita à parte Requerente. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, 27 de julho de 2018. Paulo Marcio Soares de Carvalho 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 410263 Nr: 1140-17.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENILSON BASTOS DE SOUZA, NAURA BISPO DA 

SILVA, CLAUDIA PATRICIA SALGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13260/MT, DEFENSORIA PUBLICA DE TANGARÁ DA SERRA - MT - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:3194/MT

 Vistos.

 Defiro do pedido de fl. 151, determinando a expedição do alvará conforme 

requerido.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1033609 Nr: 38400-55.2015.811.0041

 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: LEORI FLAVIO ZIEM, WANDERLEY PASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA DIAS DE CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 9.369

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste 

juízo para processar e julgar o feito, razão pela qual declino da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, determinando a remessa dos autos ao juízo 

competente, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do 

CPC.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 806694 Nr: 13179-41.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO GOBBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS SANTOS ALVES - 

OAB:17.568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 AÇÃO ORDINÁRIA Nº 13179-41.2013.811.0041

REQUERENTE: FABIO GLOBO

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se às fls. 197/198 a notícia de da 

cessação indevida do benefício concedido em sede de antecipação de 

tutela fls. 126/127vº, diante disso, determino a intimação do Representante 

Legal do INSS para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, certifique-se a tempestividade do recurso de apelação apresentado 

às fls. 201/205.

Em seguida, intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões no prazo 

legal.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de julho de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 731989 Nr: 28140-55.2011.811.0041

 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: VALDEMAR DEODATO CORREA

 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: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

 Ao AUTOR para, querendo, requerer o que entender de direito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho
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 Cod. Proc.: 941580 Nr: 55508-34.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA CONSTANÇA DOS SANTOS, GENICIO 

ARRUDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS - 

OAB:12586/MT, CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - 

OAB:4.522, THATIANE ELISABETH CARDOSO NASCIMENTO - 

OAB:12332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:PROC. DO EST/MT, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Vistos e etc.

Intime-se o AUTOR para querendo, impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de ser 

aplicado o art. 485, inciso VI do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 765253 Nr: 17946-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEREDA COMÉRCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A, MARINA SANTANA DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:9.879/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:

 Fica o(a) Advogado(a) EVERTON BENEDITO DOS ANJOS, OAB 12.464-A, 

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): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 966045 Nr: 7419-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA PATRICIA SALGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI FACHIN - OAB:3799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PATRICIA 

SALGADO - OAB:13260

 ISTO POSTO, conheço, pois, dos embargos de declaração para 

acolhê-los na forma acima exposta, de modo que, revogo a sentença 

anteriormente proferida, fls. 20/23, para passar a valer o entendimento e 

inovações jurisprudências exposto nesta presente decisão. Determino que 

os autos sejam remetidos à contadoria judicial para a elaboração de novo 

memorial de cálculo, agora modulados nos termos dos parágrafos 

anteriores.Com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório.Após o trânsito em julgado, 

em nada sendo requerido, certifique-se, arquivando-se com as baixas e 

anotações de estilo.Intime-se e Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de julho de 

2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 912647 Nr: 38627-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEORI ARTUR BEGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO REUS BIASI - 

OAB:3478/MT

 Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO e 

EXTINGO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.Determino que os autos sejam remetidos à 

contadoria judicial para a elaboração de novo memorial de cálculo, agora 

modulados nos termos dos parágrafos anteriores.Sem custas. 

Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno-as ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação (artigo 85, § 3º, I, do CPC) e que deverão 

ser suportados proporcionalmente pelas partes litigantes (art. 86 do CPC). 

Com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito principal executório.Translade-se 

cópia desta sentença para o feito principal em apenso (nº 877507). Após 

o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.Decisão não sujeita ao 

reexame necessário. P. R. I.Cuiabá-MT, 26 de julho de 2018.PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 840206 Nr: 44623-92.2013.811.0041

 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: CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL FERNANDES FABRINI - 

OAB:6667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST, RUBI FACHIN (PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - 

OAB:3.799/MT

 Fixo como ponto controvertido a comprovação do dano material e moral 

alegado pela autora, cuja constatação só será possível mediante o cotejo 

dos documentos apresentados, como também da prova testemunhal, para 

tanto, faz-se necessária a realização de Audiência de Instrução e 

Julgamento, que designo para o dia 02/10/2018 às 15hs:00min, nos moldes 

do artigo 358 e seguintes do CPC.Defiro o depoimento pessoal da autora, 

por conseguinte, determino a sua intimação pessoal, nos termos do art. 

385 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil.Intimem-se as partes 

para que apresentem o rol de testemunhas no prazo comum de 15 

(quinze) dias (artigo 357, § 4º CPC), atentando-se ao número permitido, 

não podendo ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a 

prova de cada fato (artigo 357, § 6º CPC), devendo as mesmas estarem 

devidamente qualificadas, conforme dispõe o artigo 450 do CPC.Caberá 

aos procuradores das partes informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo (artigo 455 CPC).A intimação deverá ser realizada por 

carta com aviso de recebimento, devendo-se juntar aos autos, com 

antecedência mínima de 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (§ 1º do 

artigo 455 do CPC).Deixo de determinar a intimação do órgão ministerial, 

tendo em conta o teor do parecer constante às fls. 78/80.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Após, conclusos.Cuiabá, 26 de julho de 2018.PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 841504 Nr: 45757-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO DE ALMEIDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405//MT, 

HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - OAB:15212-E, ISABELLY 

FURTUNATO - OAB:21.705-B/MT, KALYNCA DA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15.598/MT, MARIA JOSÉ LEÃO - OAB:5.031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 45757-57.2013.911.0041 – Cód. 
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841504 Embargante: Estado de Mato Grosso. Embargado: Eugênio de 

Almeida Soares. Vistos e etc, Trata-se de Embargos de Declaração 

opostos pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença de fls. 

27/27-verso, alegando a existência de omissão no julgado. Ante o exposto 

e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração, porque tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, mantendo 

incólume a decisão embargada. Intimem-se. Cuiabá-MT, 26 de julho de 

2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 267919 Nr: 1149-81.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE, NILSON NEI NARDELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

Proc. do Munícipio - OAB:3654/MT, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Isto posto, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido, 

para fixar o valor total de R$ 301.590,05 (trezentos e um mil, quinhentos e 

noventa reais e cinco centavos) como crédito ao exequente, conforme 

discriminado nas memórias de cálculos no processo em apenso (cód. 

721184) à fl. 54-verso, para que operem seus jurídicos e legais 

efeitos.Preclusa essa sentença homologatória, certifique-se nos autos, 

consoante determinação da Corregedoria Geral de Justiça/MT em decisão 

proferida nos autos de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 218/2014 – CIA nº 

0170781-87.2014 aliada a Resolução nº 115 do CNJ, determino que o 

pagamento se faça por precatório requisitório, no valor ora mencionado. 

Atentando-se a Lei Municipal nº 5.953/2015 amparada pelo art. 100 §3º da 

CF, que estabelece o teto máximo de R$ 6.500,00 para fins de pagamento 

de RPV da municipalidade. Lei Municipal nº 5.953/2015, in verbis:“Art. 1º 

Para fins de cumprimento do disposto no 3º, do art. 100 da Constituição 

Federal, considera-se como de pequeno valor, no âmbito da Administração 

Municipal, os créditos não superiores a R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos 

reais)”Com o pagamento, expeça-se, de imediato, alvará de levantamento 

da quantia depositada e demais correções monetárias que a parte 

Exequente tiver direito.Intime-se o Exequente para informar se a dívida 

encontra-se paga, ressaltando-se que seu silêncio será interpretado como 

quitação total.Cumpra-se, expedindo o que for necessário.Cuiabá-MT, 24 

de julho de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 859764 Nr: 1571-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA MARIA DA SILVA SANTOS, ELZA VARANIS 

NUNES SILVA COSTA, MARIANA BORRALHO DIAS, JACÓ PEREIRA DE 

SOUZA, MARINA LOPES DE ALMEIDA, MAURILIA BENEDITA SABINO 

SILVESTRE, NADIR BENTO DE OLIVEIRA, SANDRA CONCEIÇÃO DA SILVA 

CRUZ, SELMA ROSA CINTRA DE CARVALHO, MAURY LOPES DE 

ALMEIDA, SEBASTIANA ANTONIA DA SILVA, BENEDITA LUCIA DE 

CAMPOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINA LOPES DE ALMEIDA 

MARTELLI - OAB:12929

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos e etc.

Ante o pedido interpelado pelo causídico da parte exequente à fl. 268, 

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.: 385493 Nr: 21208-22.2009.811.0041

 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: RIBEIRO NETO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA ADRIANA ALVES 

VIRGOLINO - OAB:OAB/MT 7.180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos;

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo que fixar, sendo facultado ao ora credor trazer 

desde já a memória discriminada do cálculo elaborada nos termos do édito 

sentencial.

Após, e se for o caso, nomearei perito, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 839367 Nr: 43897-21.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DI MARCIO FIGUEIREDO MAGNABOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Ação Ordinária n.º 43897-21.2013.811.0041

Requerente: Di Márcio Figueiredo Magnabosco

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos e etc.

 Trata-se de pedido de habilitação constante às fls. 119/122 do herdeiro 

do autor para ingressar na presente demanda, que objetiva a anulação do 

ato que culminou com exoneração do de cujus dos quadros da Polícia 

Judiciária Civil de MT e, via de consequência, almeja o pagamento dos 

salários não recebidos durante o afastamento irregular.

 Comprovou-se, nestes autos com a produção da pertinente certidão de 

óbito às fls. 126, a ocorrência do falecimento da parte autora.

Às fls. 128/128vº o ESTADO DE MATO GROSSO se manifestou acerca do 

pedido de habilitação, pugnando pela extinção do processo sem resolução 

do mérito, em face do falecimento da parte autora.

 E o breve relatório, decido.

Inicialmente, registra-se que, no decorrer do processo, havendo morte de 

qualquer das partes (autor ou réu), estes poderão ser substituídos por 

seus herdeiros ou sucessores. É importante ressaltar que esta 

substituição só é possível se a ação tiver natureza transmissível, como é 

o caso dos autos que tem parte dos pedidos de cunho patrimonial. 

Portanto os seus herdeiros têm legitimidade ativa para buscar o 

ressarcimento.

Nesse passo, a habilitação de sucessores encontra-se prevista no art. 

687 do NCPC. Vejamos:

“Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das 

partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.”

Desse modo, não resta dúvida quanto a habilitação do herdeiro na ação, 

que atendeu todos os requisitos do art. 687 e seguintes do CPC/2015.

 Assim, determino que se proceda à habilitação do herdeiro do “de cujus”.

Por conseguinte, cite-se o requerido para se manifestar, dentro do prazo 

fixado no artigo 690 do CPC em observância do artigo 183 do referido 

diploma.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se e cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 25 de julho de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1002125 Nr: 24313-94.2015.811.0041
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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: RAIANE ROSSETO STEFFEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BENEDITO 

PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Converto o julgamento deste feito em diligência para que a parte autora 

traga aos autos o acórdão referente ao julgamento dos processos citados 

na iniciail que, hipoteticamente, alteraram a classificação no concurso ora 

em discussão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 59761 Nr: 1801-89.1993.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR ERRERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:PROC DO ESTADO, GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDECIR ERRERA - 

OAB:3.365-A/MT

 Vistos.

Desentranhe-se o mandado de penhora e intimação de fls 327, para o 

efetivo cumprimento.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017858-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIR FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO)

MARCIO TADEU SALCEDO OAB - MT6038 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1017858-91.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: JOVANIR FERREIRA 

IMPETRADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos e etc, Jovanir Ferreira impetrou Mandado de 

Segurança com Pedido Liminar contra suposto ato arbitrário e ilegal 

praticado pelo Presidente Diretor do Departamento de Trânsito do Estado 

de Mato Grosso – DETRAN/MT, postulando um provimento jurisdicional que 

autorize o licenciamento do veículo, quanto ao exercício de 2018, sem a 

exigência do recolhimento das multas de trânsito impostas. Alega que é 

proprietário da veículo marca/modelo VW/24.250, ano/modelo 2011/2011, 

placas HTP-2989, que ao tentar emitir o CRLV (Certificado de Registro e 

Licenciamento do Veículo), tomou conhecimento da existência de multas 

no prontuário do veículo, sendo-lhe, consequentemente, negada a 

emissão do correspondente documento de porte obrigatório para o tráfego 

regular. Relata, ainda, que está impossibilitado de obter o licenciamento, 

vez que a autoridade coatora esta vinculando o ato de tal procedimento 

administrativo com os pagamentos das multas existentes. Entretanto, 

informa que em nenhum momento recebeu qualquer notificação dos autos 

de infrações de trânsito aplicada pela autoridade coatora. Diante do que 

expôs, requer em sede liminar a concessão da ordem mandamental para 

determinar a autoridade coatora a proceder com o licenciamento anual de 

seu veículo, sem o pagamento prévio das multas pré-existentes. Com a 

inicial vieram os documentos introdutórios. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, recebo a emenda da petição inicial. O artigo 7º, III da Lei 

12.016/09, preceitua que ao despachar a inicial, o juiz ordenará “que se 

suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida...”. Pelos documentos trazidos com a exordial, 

verifico estar presente o fundamento relevante para o acolhimento da 

liminar, pois, segundo ponderado, a autoridade coatora não providenciou a 

prévia notificação ao impetrante sobre a multa existente. Saliento que é 

assegurado a todos o direito constitucional de se defender das multas 

impingidas, utilizando-se de recursos administrativos e judiciais, antes de 

qualquer “ataque” ao seu patrimônio. O Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso vem se pronunciando nesse sentido: “REEXAME 

NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS EXIGÊNCIA – LIMITAÇÃO 

ÀQUELAS QUE CUMPREM O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – 

NECESSIDADE. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS – 

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE. 

Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de 

veículo quando verificado o requisito da dupla notificação; logo, em 

relação àquelas que não o atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. 

O mandado de segurança, em face de seu estreito rito, não tolera ampla 

discussão sobre fatos e provas. Sentença retificada em parte. (ReeNec 

174033/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 

23/02/2016, Publicado no DJE 04/03/2016). Esse também é o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica na Súmula 127: “É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado.” A demora na apreciação da 

liminar impedirá o impetrante de utilizar-se do seu veículo, o que acarretará 

a ineficácia da medida, caso só venha a ser apreciado o pleito no 

julgamento final do mandamus. Diante ao exposto, DEFIRO a liminar 

pretendida, determinando que a autoridade coatora realize o licenciamento 

do veículo marca/modelo VW/24.250CLC 6X2, ano/modelo 2011/2011, 

placas HTP - 2989, cor predominante BRANCA, renavam nº 00306305836, 

independentemente do pagamento de multas indicadas na inicial. 

Notifique-se as autoridades coatoras para o cumprimento da liminar, bem 

como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 7º, II da Lei 12.016/09. 

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado o prazo, com ou sem 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único da Lei 

nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo ser cumprido pelo Oficial 

de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de junho de 

2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022560-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CORDEIRO FERNANDES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS BLASZAK OAB - MT10778/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DE MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1022560-80.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: APARECIDA CORDEIRO 

FERNANDES IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DE MT 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

impetrado por Aparecida Cordeiro Fernandes em face do 

Diretor-Presidente do Instituto de Apoio e Desenvolvimento Executivo - 

IBADE, vindicando a concessão de liminar para autorizar a sua 

manutenção e prosseguimento no certame regido pelo Edital nº 

01/2016/SEJUDH. Aduz, em síntese, que foi indevidamente eliminado na 

fase de avaliação psicológica, ao argumento de que os testes aplicados 

estão em dissonância com o edital de regência e com a normatização legal 

aplicável à espécie, notadamente no que se refere à falta de critérios 

objetivos de avaliação e à ausência do perfil profissiográfico do cargo. 

Ressalta que diante da subjetividade da avaliação, foi considerado como 

inapto nos testes TEACO, Memória de Faces, IHS e palográfico em duas 

situações, sob o fundamento de que o percentual alcançado em tais 

avaliações ficou abaixo do mínimo fixado nas normas de regência. Por 

considerar como ilegal e arbitrária a forma como foram realizados os 

exames em questão, pugna pela concessão de liminar para autorizar a 

sua participação na 5ª fase do certame (Investigação Social) e a entrega 
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dos documentos exigidos nesta fase. A petição inicial veio instruída com 

documentos. O presente mandamus foi distribuído inicialmente junto ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que restou 

reconhecida a ilegitimidade dos Secretários de Justiça e de Gestão para 

figurarem no polo passivo da impetração. Em razão disso, foi declarada a 

incompetência absoluta da instância superior, remetendo-se os autos para 

este juízo de primeiro grau. É o relatório. Fundamento e decido. Para o 

deferimento de liminar em mandado de segurança, a legislação de 

regência impõe a demonstração da coexistência pacífica de dois 

requisitos, a saber: “a relevância dos motivos em que se assenta o pedido 

na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do 

impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni 

juris e periculum in mora”. Do cotejo inaugural das alegações do impetrante 

com os documentos apresentados, entendo como não evidenciado o 

fumus boni juris necessário à concessão da liminar. Inicialmente, cumpre 

destacar que a exigência de avaliação psicológica como condição para 

ingresso no cargo público almejado pelo impetrante encontra amparo em 

lei, razão pela qual não há que se falar na ilegalidade da aplicação da 

avaliação psicológica durante o certame. No que concerne à suposta 

ausência de critérios objetivos de avaliação e à falta do perfil 

profissiográfico do cargo, prima facie, entendo que o impetrante não se 

desincumbiu adequadamente do ônus de provar adequadamente tais 

assertivas. Outrossim, é necessário registrar que o Edital do certame 

elencou os critérios utilizados, senão vejamos: “14.6. A Avaliação 

Psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de técnicas 

psicológicas, visando identificar no candidato, características inerentes ao 

perfil do cargo, relativas à capacidade de concentração e atenção, 

raciocínio, controle emocional e memória e relativas à personalidade, 

abaixo descritos: a) Tenha sólidos conhecimentos capazes de 

compreender a diversidade de cenários e agir concernente com as 

normas legais nacionais e internacionais, notadamente as que se referem 

aos Direitos Humanos; b) Conheça e utilize técnicas que auxiliem os seus 

procedimentos, tomada de decisão e resoluções de conflito; c) Esteja 

consciente de seu papel de cidadão responsável pela segurança, 

orientação e proteção dos outros cidadãos; d) Saiba trabalhar em equipe; 

e) Consiga relacionar-se com outros segmentos da segurança pública 

para ações articuladas e trabalho integrado; f) Seja receptivo e capaz de 

utilizar novas tecnologias; g) Busque e gere continuamente novas 

informações; h) Cultive hábitos de vida sadia; i) Mantenha contato mais 

direto com a comunidade; j) Trate a todos de acordo com os preceitos 

morais e éticos. 14.6.1. Demais informações sobre a avaliação psicológica 

serão divulgadas no edital específico de convocação para a etapa. 14.7. 

Será considerado RECOMENDADO o candidato que atender a todas as 

características apresentadas acima.” Não bastasse os argumentos 

citados serem mais do que suficientes para atestar a ausência do fumus 

boni juris necessário à concessão da liminar, convém destacar que admitir 

o prosseguimento do impetrante no certame diante de sua inaptidão na 

avaliação psicológica importaria em ofensa aos princípios da legalidade, da 

vinculação ao edital e da isonomia, na medida em que o dispensaria de 

cumprir os requisitos legais estabelecidos de forma equânime para todos 

os candidatos, além de importar em tratamento privilegiado e desmotivado 

em seu favor, em detrimento dos candidatos que foram considerados 

aptos na avaliação psicológica realizada nos mesmos moldes em que 

aplicada ao impetrante. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Colha-se o parecer 

ministerial. Após, conclusos para sentença. Cuiabá, 27 de julho de 2018. 

Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022751-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H.O. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIA CHRISTIANE MEIRA DE MOURA OAB - GO33089 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILUSTRÍSSIMA SENHORA SUPERVISORA DA GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 

E SUPORTE AO CLIENTE DA SECRETARIA DA FAZENDA 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, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: 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 

ilegalmente com a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 

1135957-4 (ID: 14369847) independentemente do pagamento prévio de 

qualquer valor fiscal, até decisão final a ser proferida neste writ. 

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 mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, inclusive por Oficial plantonista, servindo o presente como 

mandado.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014698-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. S IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Gerente da Gerência Especial de Fiscalização de Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte - GFMEP da SEFAZ (IMPETRADO)

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 de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: Vistos, etc. Cumpra-se a decisão superior de ID: 

14399496. Intime-se. Cumpra-se com OFICIAL PLANTONISTA

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 817990 Nr: 24406-28.2013.811.0041

 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: DONIZETH APARECIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos, etc.

 Intime-se a parte Autora, pessoalmente e no endereço apontado na 

exordial, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se manifestar 

acerca da petição de fls. 234/257, a qual informa que a Requerente não 

cumpriu com as exigências previstas no ato de nomeação, sob pena de 

revogação da liminar deferida e extinção do feito sem julgamento do mérito 

ante a perda superveniente do objeto.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, com urgência, inclusive pelo oficial plantonista.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror
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 Cod. Proc.: 761908 Nr: 14408-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ROBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDANTE GERAL ADJUNTO DE POLÍCIA 

MILITAR DE MATO GROSSO, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO 

DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, DENEGO A SEGURANÇA 

pleiteada, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015.Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei nº 12.016/09.Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual.Intimem-se.Após, não havendo 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos com as devidas baixas de estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 771882 Nr: 24966-04.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON GONÇALVES DA SILVA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados, confirmando a antecipação de 

tutela, para condenar o Requerido a providenciar os meios necessários 

para que o Requerente seja submetido ao procedimento cirúrgico de 

vitrectomia posterior (ou outro procedimento igualmente eficaz, a critério 

médico), sem qualquer custo para o paciente, e, via de consequência, 

extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC/2015.No mais, tendo em vista que o valor bloqueado não 

foi utilizado para a finalidade a que estava destinado, determino desde já a 

sua DEVOLUÇÃO aos cofres públicos ( conta do Estado de Mato Grosso 

).Isento de custas por expressa disposição legal.Isento de honorários 

advocatícios, uma vez que é pacífico o entendimento segundo o qual não 

são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua 

contra pessoa jurídica de direito público à qual integra, Enunciado Sumular 

n. 421/STJ. Intime-se.Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame 

necessár io ,  consoante determina o  ar t .  496,  I ,  do 

CPC/2015.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 26 de julho de 2018.ROBERTO TEIXEIRA 

SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 32488 Nr: 12601-98.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER 

LEGISLATIVO, BENEDITO CÉSAR CORREA CARVALHO, AGENOR 

JÁCOMO CLIVATE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIANE JUREMA PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:5262/MT, FRANK ANTONIO DA SILVA - 

OAB:12.372/MT, MÁRCIA ADELHEID NANI - OAB:6657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO GONÇALO DE 

OLIVEIRA - OAB:PROC. LEGISLATI, ANA LÍDIA SOUZA MARQUES - 

OAB:3654, JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. 

ESTADO) - OAB:

 ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, conheço dos Embargos 

porque são tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os 

REJEITO, mantendo incólume a decisão embargada.Por fim, intime-se 

pessoalmente a ALMT para que diga, em 05 (cinco) dias, se o ora 

Embargante ainda tem direito ao recebimento das parcelas referentes à 

URV, ou não, e, em caso negativo, que diga o porquê de não haver mais 

esse direito, inclusive, que esclareça se a suspensão dos pagamentos se 

deu em virtude da quitação do débito.Intime-se. Cumpra-se, com urgência, 

pelo OFICIAL DE PLANTÃO.Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018.ROBERTO 

TEIXEIRA SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 741582 Nr: 38400-94.2011.811.0041

 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: RUTH RODRIGUES TABACZENSKI, CATARINA VIEGAS 

SHELLER, BISMARCK DE AQUINO, DEONÉSIO MOREIRA DA SILVA, 

WALDOMIRO DE ALEM RIZK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, METAMAT, 

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELLA LIMA BARROS 

AMARAL - OAB:7478/MT, MARIA LÚCIA DE AQUINO AMARAL - 

OAB:5.060 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCEDIMENTO COMUM

CÓDIGO: 741582

Vistos, etc.

Primeiramente, determino que se desapense estes autos dos demais, e 

que se cumpra o despacho retro, arquivando-se o processo com todas as 

baixas.

No mais, após o desapensamento, remetam-se os demais processos 

conclusos, a saber: códigos 1005941, 1075351 e 1246706, para 

sentença.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de julho de 2018.

 ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1023036-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1023036-21.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória 

para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória 

de urgência promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de ser 

determinado aos Requeridos que procedam com todos os meios 

necessários para que a Sr.ª Maria Vitorina da Silva seja encaminhada 

imediatamente para uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, nos 

termos da prescrição fornecida pelo médico especialista (ID nº 14408981). 

Aduz, em apertada síntese, que a Sr.ª Iraides Maria de Oliveira 

compareceu à 34ª Promotoria de Justiça, relatando que sua tia, a Sr.ª 

Maria Vitorina da Silva, está internada no Pronto Socorro de Várzea 

Grande desde o dia 12.07.2018, em razão do AVC que sofreu, tendo o 

médico responsável indicado a transferência da paciente para uma 

Unidade de Terapia Intensiva – UTI com urgência, sob pena de vir a óbito 
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precocemente, todavia, até o presente momento não foi feita a 

transferência, apesar de devidamente regulada. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e decido. Primeiramente, verifico que os direitos aqui em 

debate são de natureza indisponível, ou seja, insuscetíveis de ser objeto 

de acordo, daí porque dispenso a remessa deste feito ao núcleo de 

conciliação, nos termos do ofício-circular nº 05/2016/NUPMEC-PRES 

relativo ao art. 334 e parágrafos do CPC/2015. Para a concessão da tutela 

provisória de urgência se faz necessário se comprovar a evidência da 

probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há que se olvidar que a 

construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em 

face da Fazenda Pública. In casu, o pedido de tutela provisória visa que os 

Requeridos procedam com todos os meios necessários para que a Sr.ª 

Maria Vitorina da Silva seja encaminhada imediatamente para uma vaga de 

Unidade de Terapia Intensiva – UTI, nos termos da prescrição fornecida 

pelo médico especialista (ID nº 14408981). Para tanto, instruiu a inicial com 

documentos importantes, no caso a prescrição de médico especialista e 

exames médicos realizados, tudo em atendimento do disposto no art. 1º e 

§1º, do Provimento nº 02/2015-CGJ. É de sabença geral que a 

Constituição Federal, na dicção dos arts. 6º, 196 e 197 e, ainda, o art. 2º 

da Lei nº 8.080/90, erigem a saúde como um dever do Estado a todos, 

inclusive às pessoas que não podem arcar as despesas com 

medicamentos sem privar-se de recursos indispensáveis ao seu próprio 

sustento e ao de sua família. O entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso pode ser expresso no voto do 

julgamento cuja ementa transcreve-se: “APELAÇÃO/REMESSA 

NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - 

DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS - 

INTERNAÇÃO EM UTI - NECESSIDADE COMPROVADA - MULTA 

COERCITIVA - EXCLUSÃO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA 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. Deve ser excluída a multa diária, 

ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela 

específica no plano prático. 3. Recurso desprovido. Sentença 

parcialmente retificada”. (Apelação / Remessa Necessária 3066/2017, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 

09/06/2017) – Destacamos. “APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO 

– CONHECIMENTO DE OFÍCIO - SENTENÇA ILÍQUIDA - SÚMULA 490 DO 

STJ - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – INTERNAÇÃO EM UTI - 

DEVER DE TODOS OS ENTES ASSEGURAR À POPULAÇÃO - 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – 

EC Nº 80, DE 04 DE JUNHO DE 2014 – EQUIPARAÇÃO ÀS 

PRERROGATIVAS DA MAGISTRATURA E MINISTÉRIO PÚBLICO – 

HONORÁRIOS INDEVIDOS – MULTA EXTIRPADA EM SEDE DE REEXAME 

NECESSÁRIO – RECURSO PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. (...) O direito público subjetivo à saúde representa 

prerrogativa jurídica indisponível, assegurada à generalidade das pessoas 

pela própria Constituição da República (art. 196); que traduz um bem 

jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de 

maneira responsável, o Poder Público, o que inclui os Municípios. Com o 

advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, 

equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, 

deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários 

sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública. Precedente 

deste Tribunal (RAC nº 33060/2014). Considerando que o § 5º, do art. 

461, do CPC, 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 

138813/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 04/08/2015, Publicado no DJE 14/08/2015). Com efeito, mister 

ser concedida especial proteção à dignidade da pessoa humana, cujo 

direito é inalienável e superior a qualquer espécie de restrição legal e 

administrativa. Oportuno colacionar o que diz Alexandre de Moraes acerca 

do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana: “A dignidade da pessoa 

humana é um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 

vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais 

pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto 

jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam 

ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 

sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos”. (Constituição do Brasil Interpretada, 4ª edição, 

fls. 128/129). Na hipótese, pelo relatório/atestado médico que instruiu a 

inicial (ID nº 14408981), sendo o mesmo emitido pelo médico especialista 

em Neurocirurgia, Dr. Atahualpa Cauê Paim Strapasson, não resta dúvida 

quanto à doença que a Autora possui, tampouco a urgência da necessária 

realização do tratamento médico pretendido, bem como da urgência da sua 

transferência para o leito de UTI pleiteado, motivo mais do que suficiente 

para justificar a dispensa de prévia autorização orçamentária e até de 

procedimento licitatório, de modo que não pode o Poder Judiciário se 

aventurar a escolher qual o melhor tratamento para um doente, interferindo 

em um diagnóstico que é essencialmente técnico. Assim, em obediência 

aos princípios constitucionais acima mencionados, cumpre ao Estado 

assegurar ao paciente o tratamento médico necessário a uma 

sobrevivência digna, direito este que se apresenta como corolário do 

próprio direito à vida. É nesse sentido que o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça tem decidido: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO GRATUITA. DEVER DO ESTADO. 

AGRAVO REGIMENTAL. 1. Consoante expressa determinação 

constitucional, é dever do Estado garantir, mediante a implantação de 

políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário à saúde, 

bem como os serviços e medidas necessários à sua promoção, proteção 

e recuperação (CF/88, art. 196). 2. O não preenchimento de mera 

formalidade – no caso, inclusão de medicamento em lista prévia – não 

pode, por si só, obstaculizar o fornecimento gratuito de medicação a 

portador de moléstia gravíssima, se comprovada a respectiva 

necessidade e receitada, aquela, por médico para tanto capacitado. 

Precedentes desta Corte. 3. Concedida tutela antecipada no sentido de, 

considerando a gravidade da doença enfocada, impor, ao Estado, apenas 

o cumprimento de obrigação que a própria Constituição Federal lhe 

reserva, não se evidencia plausível a alegação de que o cumprimento da 

decisão poderia inviabilizar a execução dos serviços públicos. 4. Agravo 

Regimental não provido”. (AGRG 2004/0063271-1 – REL. MIN. EDSON 

VIDIGAL – D.J.: 25/10/2004). Logo, não há que se olvidar que, para fazer 

valer o Estado Democrático de Direito, entre o interesse do Estado 

(genérico) e o direito fundamental à saúde, é inevitável a opção pela 

garantia da vida do cidadão. Deste modo, à vista do exposto, sobejam 

presentes os requisitos da tutela de urgência, sendo dever deste 

magistrado o deferimento da medida pleiteada. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, DEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado 

para determinar aos Requeridos Estado de Mato Grosso e Município de 

Cuiabá que, de forma incontinenti, cumpram com a sua obrigação 

político-constitucional a fim de que seja fornecido IMEDIATAMENTE uma 

vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI à Sr.ª Maria Vitorina da Silva, 

nos termos da prescrição fornecida pelo médico especialista (ID nº 

14408981), em hospital deste Estado que possua condições para o seu 

tratamento, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor 

particular, com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o 

art. 24 da Lei nº. 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, 

obedecidas as determinações do médico responsável, sem qualquer custo 

para o paciente, obedecidas as determinações do médico responsável. 

Deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado 

ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, 

contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser determinadas 

outras medidas para a obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). 

Intimem-se os Requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá 

para que cumpram a decisão supra, bem como, na oportunidade, cite-os 

pessoalmente para, querendo, apresentarem as suas defesas, no prazo 

constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas à 

Requerente para impugnar no prazo legal e, após, conclusos para 

sentença. Nos termos da recomendação exarada pelo Conselho Nacional 

de Justiça na inspeção realizada neste Estado, serve a presente decisão 

como MANDADO. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, inclusive por 

Oficial Plantonista. Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022423-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATALIBA SIMOES DE QUEIROZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº: 1022423-98.2018.8.11.0041 

(PJE 5). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido 

liminar impetrado por ATALIBA SIMÕES DE QUEIROZ, em face do GERENTE 

DA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL BATISTA DAS NEVES DE 

CUIABÁ/MT, objetivando a concessão da medida liminar para o 

restabelecimento do benefício de aposentadoria por idade. Os autos me 

vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Consubstanciando os autos, verifica-se que na presente ação a 

autoridade coatora é agente do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, bem como o impetrante visa o restabelecimento do 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade. Entretanto, no caso 

de ações propostas contra o INSS, Autarquia Federal, com o intuito de 

discutir benefícios previdenciários não decorrentes de acidente do 

trabalho, devem tramitar na Justiça Federal, como incide a regra constante 

no art. 109, I da CF, in verbis: “Art. 109. Aos juízes federais compete 

processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou 

empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 

assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de 

trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; (...)” 

Dessa maneira, diante de todo o exposto e considerando a incompetência 

deste Juízo, nos termos do art. 43 e 44 do CPC/2015, que pode ser, 

inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas da Justiça Federal da Seção 

Judiciária de Cuiabá/MT, com a imediata remessa dos autos para 

processar e julgar a presente ação. Intime-se. Cumpra-se Cuiabá-MT, 27 

de Julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 726515 Nr: 22327-47.2011.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO SCHMIDT JÚNIOR - 

OAB:6878 - SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação 

cautelar, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV do NCPC.Autorizo, 

desde já, a retirada pela parte autora, da Carta de Fiança Bancária sob nº 

100411060055800, mediante cópia e recibo nos autos.Defiro o pleito de 

desistência da substituição da garantia de fls. 143/143-v.Custas 

processuais recolhidas previamente.Quanto ao ônus da sucumbência, 

restou assente em alguns tribunais pátrios que a medida cautelar não 

comporta fixação de sucumbência autônoma, tendo em vista seu caráter 

instrumental, devendo na principal ser solucionado o tema, conforme 

revela, entre outros, o acórdão nos EIAC nº 95.03.096551-9, Rel. Juiz 

Convocado MANOEL ÁLVARES, DJU de 31.02.2002, p. 133.Esta sentença 

não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma 

das hipóteses versadas no art. 496 do NCPC.Preclusas as vias recursais, 

certifique-se o trânsito em julgado.Após a certificação, arquivem-se, 

observando as formalidades devidas. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 846681 Nr: 50274-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO SCHMIDT JÚNIOR - 

OAB:6878 - SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação 

cautelar, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV do NCPC.Revogo a 

liminar concedida às fls. 94/96.Com relação a Carta de Fiança Bancária 

sob nº 100413110131700, após o trânsito em julgado deve ser transferida 

para os autos da execução nº 433-10.2014.811.0041 (código 858481), em 

apenso, visto que se vincula ao crédito lá ajuizado.Custas processuais 

recolhidas previamente.Quanto ao ônus da sucumbência, restou assente 

em alguns tribunais pátrios que a medida cautelar não comporta fixação de 

sucumbência autônoma, tendo em vista seu caráter instrumental, devendo 

na principal ser solucionado o tema, conforme revela, entre outros, o 

acórdão nos EIAC nº 95.03.096551-9, Rel. Juiz Convocado MANOEL 

ÁLVARES, DJU de 31.02.2002, p. 133.Esta sentença não está sujeita a 

reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses 

versadas no art. 496 do NCPC .Preclusas as vias recursais, certifique-se 

o trânsito em julgado. Em seguida, desapensem-se os autos e 

arquivem-se, observando as formalidades devidas. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 721486 Nr: 16990-77.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO NETO, 

GERALDO TRAVAGLIA FILHO, MÁRCIO DE ANDRADE SCHETTINI, PEDRO 

SAMPAIO MALAN, JOSÉ CASTRO ARAÚJO RUDGE, PEDRO MOREIRA 

SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JOSÉ DE AQUINO - 

OAB:9.255, LÍVIA B. F. FORTES ALVARENGA - OAB:24.108/DF, 

LUCIANO CORRÊA GOMES - OAB:7859/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimo a parte Embargante para manifestar-se sobre Embargos de 

Declaração de fls. 149/152.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 725651 Nr: 21387-82.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILERIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JOSÉ DE AQUINO - 

OAB:9.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimo a parte Embargante para manifestar-se sobre Embargos de 

Declaração de fls. 151/154.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36237 Nr: 2840-55.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fuad Feguri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTINIO MONREAL ROSADO - 

OAB:33.121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 
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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, 26 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38459 Nr: 450-78.2018.811.0082

 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: MAIKOL CARLOS GRICOLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

DO MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por MAIKOL CARLOS 

GRICOLETO, qualificado nos autos, contra ato tido coator do SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, objetivando a concessão da medida liminar 

para determinar “o desembargo da obra localizada no endereço sito à 

Avenida Asa Branca, Lotes n. 24 e 27, da Quadra 01, Bairro Parque 

Universitário, em Cuiabá”.

 Aduz o impetrante, em síntese, que em 09-11-2017, fiscais do órgão 

municipal ambiental detectaram um avanço da construção sobre a área 

autorizada, razão pela qual embargaram toda sua obra por estar sendo 

executada em desacordo com o projeto aprovado n. 017/2015.

Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in 

mora.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/12-v.

A apreciação do pleito liminar foi postergada para após a manifestação da 

autoridade coatora (fl. 15).

O Município de Cuiabá ingressou no feito como assistente litisconsorcial às 

fls. 24/34. Em síntese, alega a ausência de direito líquido e certo a ser 

protegido, visto que o impetrante possuía apenas Alvará de Obras 

Provisório emitido em 12-01-2015 com validade de 180 (cento e oitenta) 

dias, cuja validade já expirou, ficando sua renovação condicionada a 

apresentação de documentos e atendimento aos requisitos constantes no 

verso do alvará que deveria ter sido cumprido em 180 (cento e oitenta) 

dias, o que não ocorreu, tendo o impetrante dado continuidade à obra, 

ignorando completamente a determinação da equipe técnica do Município 

de Cuiabá. Juntou documentos às fls. 35/79.

É o relatório. Decido.

Para a concessão da medida liminar em mandado de segurança devem 

concorrer dois requisitos legais, quais sejam: relevância dos motivos ou 

fundamentos em que se assenta o pedido inicial; e a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil 

reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o 

ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só 

lhe for reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do 

artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

De início, ressalta-se que o Art. 225, §3º, da Constituição da República, 

dispõe que:

“Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

 §3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados.

A Constituição da República dispõe ainda, em seu art. 30, inciso VIII, que:

“Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 

urbano”;

Com efeito, o Município de Cuiabá (MT) editou a Lei Complementar 

municipal n. 004/92, a Lei Complementar Municipal n. 004/92 (Institui o 

Código Sanitário e de Posturas do Município, o Código de Defesa do Meio 

Ambiente e Recursos Naturais, o Código de Obras e Edificações e dá 

Outras Providências), prevendo em seu artigo que:

“Art. 331. As atividades que pretendam se localizar ou funcionar no 

Município do Cuiabá, ficam obrigadas ao prévio licenciamento pela 

Prefeitura”. (sem destaque no original).

Nesse sentido, o art. 2º, da Lei Municipal n. 146/2007, que institui e 

disciplina o processo de licenciamento e avaliação de impacto ambiental e 

dá outras providências, disciplina que:

“Art. 2º A localização, construção, instalação, ampliação, modificação ou 

operação de empreendimentos e atividades considerados efetiva ou 

potencialmente poluidores, cujos impactos diretos sejam capazes, sob 

qualquer forma, de gerar degradação ambiental no âmbito do território do 

Município de Cuiabá, dependerá de prévio licenciamento da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SMADES, na 

forma desta Lei Complementar”. (sem destaque no original).

A Lei Complementar Municipal n. 004/92, estabelece em seu art. 721 as 

seguintes sanções às infrações administrativas:

“Art. 721 Aos infratores desta Lei e das normas dela decorrentes, serão 

aplicadas as seguintes penalidades:

 (...)

III - suspensão ou redução da atividade;

 IV - interdição temporária ou definitiva;

 V - suspensão ou cassação da licença ou alvará de funcionamento;

 VI - embargo;”

Quanto ao embargo, disciplina a referida norma:

“Art. 734 A penalidade de embargo será aplicada no caso de obras e 

construções sendo executadas sem a devida Licença do Órgão Municipal 

competente.

Parágrafo único. O embargo deve paralisar a obra e/ou construção e seu 

desrespeito caracteriza crime de desobediência, previsto no Código 

Penal”. [sem destaque no original]

Nesses termos, considerando que a medida administrativa de 

embargo/interdição é aplicada sempre que as obras e construções 

estiverem sendo executadas sem a devida licença e/ou autorização 

ambiental do órgão competente (734, da Lei Complementar Municipal n. 

004/92), não há que se falar, neste momento processual, que os atos 

administrativos que promoveram o embargo/interdição da obra do 

estabelecimento do impetrante – Auto de Notificação n. 4166, Auto de 

Infração n. 0221, Termo de Vistoria de Obras n. 0833, Termo de Embargo 

n. 0214 e Auto de Infração n. 024 (fls. 46/50) –, bem assim a sua 

manutenção, é “ilegal”.

Isso porque as informações constantes nos autos dão conta que a obra 

do empreendimento do impetrante encontra-se irregular, uma vez que não 

possui alvará de obras nem projeto arquitetônico aprovado pela Prefeitura 

de Cuiabá, sendo certo que o impetrante mesmo sem licença válida, deu 

continuidade à obra, ignorando completamente a determinação da equipe 

técnica do Município de Cuiabá.

Tais motivos, a meu ver, são suficientes para justificar a medida 

administrativa – embargo/interdição – imposta pelos agentes ambientais, 

devidamente amparada na legislação de proteção ambiental, hipótese que 

afasta o alegado fumus boni iuris.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.

Dê-se vista ao Ministério Público para os fins do artigo 12, da Lei n. 

12.016/2009 e, a seguir, conclusos.

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36966 Nr: 3308-19.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILMAR LUIZ POLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA V. POMMER SENN - 

OAB:OAB/MT 14.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Assim, não há procedência nas arguições do embargante, haja vista a 

não ocorrência da omissão/contradição alegada. Com essas 

considerações, REJEITO, em sua totalidade, os presentes embargos 

declaratórios.Intime-se o requerido desta decisão e para, querendo, 

apresentar a contestação.Cumpra-se.Cuiabá, 26 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32633 Nr: 345-38.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MUNIR ARFOX- Defensor 

Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do Municipio 

de Cuiabá - OAB:

 Vistos.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA JOSÉ FERREIRA 

BARBOSA contra a sentença prolatada à fl. 10, alegando ocorrência de 

omissão quanto ao pedido de justiça gratuita.

O embargante apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento 

dos embargos, alegando a não ocorrência de omissão.

É o relatório.

 Decido.

 O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em 

sentido amplo.

Analisando a decisão embargada, constata-se que de fato há omissão, 

pois não foi apreciado o pedido de justiça gratuita formulado pela parte 

autora.

Nos termos do artigo 98 do CPC, “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”.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para conceder a 

Justiça Gratuita a parte autora, com a ressalva de que a exigibilidade do 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários 

advocatícios somente ocorrerá nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35953 Nr: 2632-71.2017.811.0082

 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: N. S. BRITO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE GESTÃO FLORESTAL 

DA SEC. DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE-SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:17132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias , bem como depositar o valor de R$ 67,74 referente ao 

pagamento de diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça EDUARDO CESÁR BARBOSA SIQUEIRA, Caixa Econômica 

Federal, Agência 1695, Conta Corrente: 26943-4 OP: 001 CPF: 

110.192.041-68 Fone: 9971-7413, não podendo ser efetuado através de 

envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os mandados são os lotados 

no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 6898 Nr: 514-74.2007.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZÔO FLORA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, 

REPRESENTADA POR LUCIMAR ROCHA MENDES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - Procuradora do Estado - OAB:, Luiz Carlos Pinheiro de 

Souza - Procurador do Estado - OAB:, Patryck Araújo Ayala - 

Procurador do Estado de MT - OAB:, Renata Maciel Cuiabano - 

Procuradora do Estado - OAB:6640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Rotter Meda - 

OAB:25.630/PR

 Assim, considerando que o executado quitou o débito exequendo JULGO 

EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015. Condeno a parte executada nas custas e despesas 

processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que 

Certidão de Dívida Ativa n. 001903/07-A (fl. 21) já contempla os honorários 

advocatícios em favor da Procuradoria Geral do Estado, em campo 

designado como “FUNJUS”.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 sem baixa no 

Cartório Distribuidor, com o respectivo registro para os fins 

próprios.P.R.I.C.Cuiabá, 02 de maio de 2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de 

Direito

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 163699 Nr: 11019-45.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMILSON BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA ROSA TREVISAN 

- OAB:15426/MT, ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - 

OAB:13674/MT

 Vistos, etc.

Concedo o prazo de 10 dias para a defesa se manifestar como requerido.

Após a juntada da petição da defesa, concedo vista dos autos ao 

Ministério Público para o fim requerido.

 Cumpra-se.

Às providências.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 116707 Nr: 2822-72.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5906, DIANA ALVES RIBEIRO - OAB:20370

 Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão de fls. 612.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 77729 Nr: 10897-08.2005.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO CANUTO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS SOUSA DE MELO - 

OAB:322171, LIAMARA DA SILVA CHAVES - OAB:22867-GO, VIVIANE 

PEREIRA DE MELO - OAB:322601

 Vistos etc.

Cuida-se de processo executivo de pena do reeducando IVANILDO 

CANUTO SOARES.
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Instado a se manifestar, o representante ministerial opinou pela extinção 

da punibilidade, considerando a ocorrência da prescrição da pretensão 

executória.

É o breve relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Verifica-se dos autos que resta ao reeducando a pena de 06 anos e 24 

dias de reclusão.

Assiste razão ao MP, pois, nos termos do art. 109, III, do Código Penal, se 

o máximo da pena é superior a 04 anos e não excede a 08 , prescreve em 

12 anos.

Sendo assim, ocorreu a prescrição executória, ante o decurso de tempo 

superior a 12 anos contados da data do transito em julgado, transcorrendo 

período superior ao previsto no art. 109, inciso III, do Código Penal.

Desse modo, julgo extinta a punibilidade de IVANILDO CANUTO SOARES, 

com fundamento legal no artigo 61, do CPP, c/c os artigos 107, c/c art. 

109, III, todos do Código Penal.

Recolha-se o mandado de prisão expedido.

Após as baixas e comunicações, arquivem-se os autos.

Expeça-se o necessário.

P.I.C..

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 341093 Nr: 853-46.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDINHO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO RÉU DA SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Armandinho Jose da Silva, Cpf: 77020910106, Rg: 

0824962-8 SSP MT Filiação: João Rubens da Silva e Edna Rondon da Silva, 

data de nascimento: 19/03/1978, brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, 

solteiro(a), montador de moveis, Endereço: Avenida 31 de Março, Nº. 140, 

Bairro: Cristo Rei, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 24/07/2018, às fls. 

131/134, nos autos acima mencionados, na qual foi julgado procedente a 

pretensão punitiva descrita na denúncia para CONDENAR ARMANDINHO 

JOSÉ DA SILVA pelo delito descrito no Artigo 155, § 1 do CP, à pena de 01 

(um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) 

dias-multa, regime aberto, nos termos do Art. 33, § 2º, letra "c" e § 3º, do 

CP. Sem custa processuais, por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 329571 Nr: 9732-76.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL DOUGLAS DOS REIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727/MT, RAQUEL CALMON FREITAS COSTA - OAB:12368-B

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DRA. NADESKA CALMON FREITAS. OAB/MT: 11.548

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença proferida em 12/06/2018, às fls. 201/204, nos 

autos acima mencionados, na qual o réu MICHAEL DOUGLAS DOS REIS 

SILVA foi absolvido, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 335297 Nr: 16167-66.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANILSON JESUS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DRA. ELIDIA PENHA GONÇALVES. OAB/MT: 2.886

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença proferida em 12/06/2018, às fls. 90/92, nos 

autos acima mencionados, na qual o réu JANILSON JESUS PEREIRA foi 

absolvido, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 167767 Nr: 15067-47.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉIA LINA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DA RÉ DA SENTENÇA

Prazo:60

Intimando:Réu(s): Cléia Lina dos Reis, Cpf: 02498722181, Rg: 1.969.340-0 

SSP MT Filiação: Leôncio José dos Reis e Elizabeth Rosa dos Reis, data de 

nascimento: 21/02/1981, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

do lar, Endereço: Qd. 35,Sn (Em Frente A Padaria Sonho Meu - Prox. Cetro 

Comunitário), Bairro: 1º de Março, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 24/07/2018, às fls. 

134/141, nos autos acima mencionados, na qual foi julgado procedente a 

pretensão punitiva descrita na denúncia para CONDENAR CLÉIA LINA DOS 

REIS pelo delito descrito no Artigo 155, caput, c/c Art. 14, II, ambos do CP, 

à pena de 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) 

dias-multa, regime aberto, nos termos do Art. 33, § 2º do CP. Sem custa 

processuais, por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 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 - 
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OAB:15693/E, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:, RAQUEL CALMON 

FREITAS COSTA - OAB:12368-B

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEFFERSON GARCIA FERREIRA, Cpf: 

02792164166, Rg: 1898322-7, Filiação: Márcia Garcia Ferreira e Pedro 

Bispo da Silva, data de nascimento: 05/07/1988, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), estudante e entregador dist. de bebidas, Telefone 

3637-2130. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o réu acima qualificado, para que constitua novo 

advogado, informando nome completo, número da OAB, SOB 

ADVERTÊNCIA, DE PERMANECENDO INERTE LHE SERÁ NOMEADO 

DEFENSORIA PUBLICA.

Despacho/Decisão: 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.Por fim, 

considerando que o acusado JEFFERSON é revel, intime-o por edital, para 

que constitua NOVO advogado, informando o nome completo, número da 

inscrição na OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo 

manifestação do acusado nesse sentido, no prazo de 15 (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.Em 

relação ao acusado RAPHAEL, conforme já mencionado na decisão 

anterior, há notícias de que o acusado encontra-se segregado no Estado 

de Minas Gerais, desta forma, determino que oficie-se ao Sistema Prisional 

daquele Estado, remetendo-se os dados pessoais do acusado e 

solicitando informações quanto a sua prisão, e caso positivo, que indique 

sua localização.Extrapolado o prazo do edital de JEFERSON, remetam-se 

os autos à Defensoria Pública para ciência da nomeação e da audiência 

designada nos autos.Cumpra-se.Cuiabá, 23 de julho de 2018.LIDIO 

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, 26 de julho de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 319595 Nr: 19189-69.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 INTIMAR A DEFESA DO RÉU PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

RESPOSTA A ACUSAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 319595 Nr: 19189-69.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Vistos,

Em detida análise ao pedido de revogação, bem como aos documentos 

que o instruem, nota-se que atualmente o acusado possui endereço certo 

e advogado constituído nos autos, razão pela qual preenche os requisitos 

necessários para responder ao processo em liberdade.

Diante disso, não mais persiste o fundamento utilizado para decretação da 

segregação cautelar, qual seja, garantia de aplicação da lei penal, sendo a 

revogação do édito medida que se impõe, conforme dispõe o art. 316 do 

CPP.

Pelo exposto, REVOGO a prisão preventiva de LUCIANO GOMES 

FERREIRA e RESTABELEÇO o curso do processo e do prazo 

prescricional, dando, assim, prosseguimento ao feito.

 Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA com a cláusula se por outro motivo 

não estiver preso. No cumprimento do Alvará de Soltura, deverá o Oficial 

de Justiça certificar da citação do acusado.

O acusado dá-se por CITADO nesta data e informa que possui advogado 

constituído nos autos.

 RESTABELEÇO o curso e o prazo prescricional da ação penal e determino 

que a defesa apresente Resposta à Acusação em 10 (dez) dias.

Proceda - se a retirada/baixa da prisão do acusado no Sistema de 

Cadastro Nacional de Mandado de Prisão do CNJ e no Sistema Apolo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 319595 Nr: 19189-69.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Diante do exposto e estando presentes a materialidade delitiva, indícios de 

autoria e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, DECRETO a 

PRISÃO PREVENTIVA de LUCIANO GOMES FERREIRA, o que faço com 

fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo 

Penal.Expeça-se o competente Mandado de Prisão, encaminhando-o para 

imediato cumprimento.Proceda-se ao lançamento dos dados referentes à 

ordem de prisão do acusado no sistema do CNJ, conforme a praxe. Ainda, 

caso haja bens pendentes de destinação, o disposto no artigo 1.494 da 

CNGC assim dispõe: “Não será exigido o edital mencionado no inciso I do 

artigo 1.492 da CNGC, tanto nos processos em andamento quanto nos 

processos findos, desde que decorridos mais de 06 (seis) meses da 

apreensão do bem sem manifestação de possíveis interessados.”, desta 

forma, determino as seguintes providências em relação aos objetos 

apreendidos:I - Em se tratando da apreensão de arma de fogo no presente 

feito, decreto o seu perdimento, fazendo-o na forma do artigo 91, II, “a”, do 

Código Penal, determinando o encaminhamento ao Exército, nos moldes 

dos artigos 1.478 e 1.479 da CNGC.II - Decreto o perdimento de quaisquer 

outros bens que não foram reclamados. Se as apreensões se referirem a 

objetos sem valor econômico, determino a sua destruição, e em se 

tratando de objetos que possuem valor econômico, proceda-se ao leilão 

ou doação, conforme o caso.Atendidas as determinações acima, 

procedam-se a devida baixa e anotações, encaminhe-se ao arquivo 

provisório.Cumpra-se. Cuiabá, 12 de junho de 2017.LIDIO MODESTO DA 

SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 319595 Nr: 19189-69.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 19189-69.2011.811.0042 (CÓDIGO: 319595) 

AUTORMINISTÉRIO PÚBLICORÉU LUCIANO GOMES FERREIRAVISTOS 

ETC.I- Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto 
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a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra LUCIANO GOMES FERREIRA, uma vez que 

preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e 

inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.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). Às providências.Cuiabá 

/MT, 21 de fevereiro de 2017.Lídio Modesto da Silva filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 319595 Nr: 19189-69.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 PROCESSO Nº 19189-69.2012.811.0042 (Código: 319595)

AUTOR MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU LUCIANO GOMES FERREIRA

 Vistos.

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 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.

Cuiabá - MT, 10 de abril de 2017.

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 527158 Nr: 19084-48.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE CARVALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 19084-48.2018.811.0042 (CÓDIGO: 527158) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: ALEXANDRE CARVALHO DE SOUZA 

Vistos. 1.Resposta à Acusação: Em análise à resposta à acusação 

apresentada em favor do acusado às fls. 134/147, 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.. A defesa traz 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 e designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 30.08.2018 às 16h00min . Intimem-se as 

testemunhas arroladas pelas partes residentes nesta Comarca, para 

comparecerem ao ato. Caso seja necessário, expeça-se Carta Precatória 

para inquirição das testemunhas eventualmente residentes fora da 

Comarca. Intime-se o acusado, o Ministério Público e a defesa. Intimem-se 

eventuais vítimas existentes no feito. Se o réu estiver preso, requisite-se. 

2.Pedido de Revogação da Prisão Preventiva: Frente ao exposto, por não 

ter se alterado a situação fática e não ter sido demonstrado qualquer fato 

novo, INDEFIRO o pedidos d revogação formulados pela defesa do 

acusado ALEXANDRE CARVALHO DE SOUZA, sem prejuízo de posterior 

apreciação, acaso presentes às hipóteses autorizadoras. Cumpra-se. 

Cuiabá, 26 de julho de 2018. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de 

Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 511907 Nr: 4531-93.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN SILVA DE FREITAS, KLEBERSON 

PORTELA BELEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RENAN SILVA DE FREITAS, Cpf: 

06070136136, Rg: 27153347, Filiação: Meire Silva de Freitas e Raimundo 

Nonato Gonçalves de Freitas, data de nascimento: 24/07/1999, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Telefone 65 99226-8304 e 

atualmente em local incerto e não sabido KLEBERSON PORTELA BELEM, 

Rg: 24738603, Filiação: Suenilde Portela dos Santos e Odenil Benedito de 

Figueiredo, data de nascimento: 23/12/1995, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), Telefone 65 99284-5014. 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 31 de janeiro de 2018, no estabelecimento 

comercial "Bar Mercearia NSA", situado na Av. B, quadra 21, n/ 23, bairro 

Residencial Altos do Parque, em Cuiaba, os denunciados Renan e 

Kleberson, subtraíram, para si, R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) em espécie, 

pertencentes ao referido estabelecimento.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 4531-93.2018.811.0042 (Código: 

511907)AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU(S): RENAN SILVA 

DE FREITASKLEBERSON PORTELA BELEMVistos etc.Compulsando os 

autos, verifica-se que os réus RENAN SILVA DE FREITAS e KLEBERSON 

PORTELA BELEM não foram citados pessoalmente (fls. 66/70), diante 

disso, acolho o parecer ministerial de fl. 72 e determino que os acusados 

sejam citados 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, os acusados poderão 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 dos 

acusados ou defensor constituído.Efetuada a citação e não 

comparecendo os implicados, certifique-se e abra-se novas vistas 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, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 27 de julho de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 374603 Nr: 15837-98.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10609/MT
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 INTIMAR A DEFESA DO RÉU MARCO AURELIO PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS .

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440101 Nr: 16660-04.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY AMORIM 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): WESLEY AMORIM DE SOUZA, Cpf: 

04389125192, Rg: 25606735, Filiação: Janete Amorim da Silva e Claudio 

Pereira de Souza, data de nascimento: 11/11/1996, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-, solteiro(a), funileiro, Telefone 9256-8987. 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 26 de agosto de 2015, na residencia situada na 

rua Terezinha, n° 132, bairro Dom Aquino, em Cuiaba/MT, o denunciado 

Wesley ofendeu a dignidade e o decoro de Elizabeth Aparecida da Silva, 

ao xingá-la e tratá-la com menoscabo, dizendo: "macaquinha" (sic)- por 

duas vezes.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 4531-93.2018.811.0042 (Código: 

511907)AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU(S): RENAN SILVA 

DE FREITASKLEBERSON PORTELA BELEMVistos etc.Compulsando os 

autos, verifica-se que os réus RENAN SILVA DE FREITAS e KLEBERSON 

PORTELA BELEM não foram citados pessoalmente (fls. 66/70), diante 

disso, acolho o parecer ministerial de fl. 72 e determino que os acusados 

sejam citados 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, os acusados poderão 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 dos 

acusados ou defensor constituído.Efetuada a citação e não 

comparecendo os implicados, certifique-se e abra-se novas vistas 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, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 27 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.: 527158 Nr: 19084-48.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE CARVALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948

 Vistos etc.

Primeiramente, proceda-se ao envio, com urgência, das informações 

requisitadas pelo Excelentíssimo Desembargador relator do Habeas 

Corpus n. 1006361-09.2018.

Transladam-se as cópias necessárias dos autos de prisão em flagrante 

de cód. 526053 aos presentes autos, arquivando-se aqueles autos em 

seguida.

Após, remetam-se os presentes autos com urgência ao Parquet.

Às providências.

Cuiabá-MT, 12 de junho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 527158 Nr: 19084-48.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE CARVALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948

 PROCESSO N.º 19084-48.2018.811.0042 (CÓDIGO: 527158) RÉU(S): 

ALEXANDRE CARVALHO DE SOUZAVistos 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. 

Havendo nos autos, conste no mandado de citação pontos de referências 

para a localização do endereço residencial e/ou comercial do réu. – artigo 

1.373, § 1°, da CNGC.III - Certificada a necessidade de nomeação de 

defensor público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca 

para exercer a defesa do acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 

396-A, § 2º, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar resposta.IV – 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. VII – 

Conforme requerimento ministerial (fls. 07/08) determino o 

ARQUIVAMENTO PARCIAL do Inquérito Policial apenas no que diz respeito 

aos crimes tipificado no art. 288 c.c. art. 121 c.c. art. 14, inc. II, do Código 

Penal, uma vez que não há nos autos elementos contundentes de autoria 

e materialidade para que tenha concorrido ou praticado o delito.Às 

providências.Cuiabá - MT, 6 de julho de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHO Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95460 Nr: 2066-97.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNUM FRANCISCO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAGNUM FRANCISCO DE ALMEIDA, Cpf: 

70658285149, Rg: 1283651-6, Filiação: Constantino Silva de Almeida e 

Estelita Francisca de Almeida, data de nascimento: 06/06/1982, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, pintor, Telefone 

9208-4205. 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. BEM COMO, PARA QUE DECLARE SE DESEJA 

RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA ABAIXO TRANSCRITA..

Sentença: Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO 

PROCEDENTE a exordial acusatória, para condenar MAGNUM FRANCISCO 

DE ALMEIDA nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código 
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Penal.Fulcrado no princípio da individualização das penas, passo à 

dosimetria da reprimenda:Na primeira fase, a culpabilidade revela-se 

normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os 

limites da norma penal. Sobre os antecedentes, tem-se que o réu é 

primário (fl. 159 e em consulta ao sistema Apolo), ficando registrado que, 

apesar do Ministério Público requer o reconhecimento da reincidência, o 

denunciado possui várias ações penais em curso que não servem para 

agravar a sanção básica, nos termos da Súmula 444, do Superior Tribunal 

de Justiça , bem ainda há condenações com trânsito em julgado posterior 

ao presente fato, que também não podem ser utilizadas para 

caracterização de reincidência.Nesse sentido, o julgado:“PENAL. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO.(...). 3. Para o 

reconhecimento da reincidência são necessários os seguintes 

pré-requisitos: a) a condenação, por crime, com trânsito em 

julgadoanterior à prática do novo delito; b) não superação do prazode 

cinco anos entre a data do cumprimento da pena relativa ao 

crimeanterior,ou a declaração de extinção de sua punibilidade; e c) prática 

do novo delito. Reincidência não reconhecida. 4. Agravo regimental não 

provido. Provimento alterado para fixar a nova pena.” (STJ, AgRg no REsp 

1567351/RS, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 

julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016).A conduta social e a 

personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos do 

crime punidos pelo próprio tipo penal. As circunstâncias do crime são 

desfavoráveis, eis que cometeu o crime mediante emprego de arma, 

utilizando-se umas das majorantes para aumentar a pena-base, o que é 

permitido segundo entendimento da Corte Superior . As consequências do 

crime são favoráveis, uma vez que a res furtiva foi recuperada. Por fim, o 

comportamento da vítima demonstra-se neutro, segundo o Informativo nº 

532, do Superior Tribunal de Justiça, “o fato de a vítima não ter contribuído 

para o delito é circunstância judicial neutra e não implica o aumento da 

sanção”.Dessa maneira, considerando a presença de apenas uma 

circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), fixa-se a 

pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 

pagamento de 15 (quinze) dias-multa, próximo do mínimo legal.Na segunda 

fase, inexistem atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas.Na 

terceira fase, presente a causa de aumento de concurso de pessoas, 

majora-se a reprimenda em 1/3 (um terço), percentual mínimo, tornando-a, 

definitivamente, em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte e 

seis) dias-multa.O regime prisional inicial deve ser o semiaberto, nos 

termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal. Não é possível a 

substituição da pena corpórea por restritiva de direito ou a concessão da 

suspensão condicional da pena, diante do não cumprimento dos requisitos 

contidos nos artigos 44, inciso I, e 77, ambos do Código Penal.Disposições 

finais:Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, na medida em 

que inexistem os requisitos preventivos do artigo 312, do Código de 

Processo Penal.Isento-o do pagamento de custas processuais, por serem 

pobres na forma da Lei (artigo 3º, inciso II, da Lei Estadual nº 

7.603/2001).No concernente à reparação de danos (art. 387, inciso IV, do 

CPP), deixo de reconhecer o valor indenizatório por não ter sido realizado 

pedido expresso nesse sentido pelo representante ministerial .Nos termos 

do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, tem-se que o tempo de 

prisão provisória não alterará o regime inicial de cumprimento de pena do 

acusado, consignando que a detração penal será realizada 

oportunamente pelo juízo da execução penal.Intime-se a vítima na forma do 

artigo 201, §2º, do Código de Processo Penal.Após o trânsito em julgado, 

deixo de lançar o nome do réu no rol dos culpados ante a revogação do 

artigo 393, do Código de Processo Penal. Expeça-se guia de execução 

penal definitiva e encaminhe-se ao juízo de execução competente. 

Comuniquem-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso 

III, da Constituição Federal, aos Institutos de Identificação Criminal e ao 

Cartório Distribuidor desta Comarca para as anotações pertinentes, 

arquivando-se, em seguida, os presentes autos com as cautelas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cuiabá/MT, 25 de outubro de 

2016.DANIEL DE SOUSA CAMPOSJuiz Substituto

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, WEKSLEY BALTAZAR 

SILVA, digitei.

Cuiabá, 26 de julho de 2018

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 381910 Nr: 23740-87.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚNIOR FRANÇA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:10.737

 Intimo a advogada constituída pelo réu Júnior França Arruda, Dra. Mariney 

Fátima Neves (OAB/MT 10.737)para apresentação de memoriais finais por 

escrito, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 74487 Nr: 6544-17.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR FRÓES, EDNEY SANTANA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANA SOLVA PINHEIRO - 

OAB:17573, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:DP/MT, WALDIR CALDAS RODRIGUES - OAB:6591/MT

 Intimo os advogados de defesa: Dr. Waldir Caldas Rodrigues (OAB/MT 

6591) e Ariana Solva Pinheiro (OAB/MT 17.573)para apresentação de 

momoriais finais por escrito, no prazo legal.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 364540 Nr: 4269-85.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS 

COSTA, KELSON OTAVIANO CAMARA FARIA, LUIS HENRIQUE MARQUES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JOSÉ AÉCIO PIRES 

SALOMÉ - OAB:3111/TO, MARINEY FÁTIMA NEVES - OAB:10737/MT

 "(...)Dessa forma, determino a douta advogada Mariney Fatima Neves, 

para que comprove que notificou o mandante da renúncia nos termos do 

art. 112 do CPC c/c § 3º do art. 5º da Lei n. 8.906/94 (EOAB), advertindo-a 

que, não o fazendo e não apresentando qualquer justificativa, poderá ser 

aplicada a multa prevista no art. 265 do CPP, além de ser comunicado a 

OAB para as sanções administrativas cabíveis. Na hipótese da Advogada 

permanecer em silêncio, notifique-se o acusado Rui Ferreira dos Santos 

Costa, para constituir novo Defensor no prazo de 10 dias. Se o Acusado 

não for localizado, notifique-o por edital, com prazo de 15 dias, para os 

mesmos fins(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 516172 Nr: 8595-49.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN DAUAN PEREIRA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIMAR VITOR PEREIRA - 

OAB:19848/0

 INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR AS RAZOES DE 

APELAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 531527 Nr: 23313-51.2018.811.0042
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcino Oliveira Machado - 

OAB:30299/GO

 Vistos.

Designo o dia 21/08/2018, às 16h30min para realização do ato deprecado.

Procedam-se as intimações, requisições e comunicações necessárias, 

incluindo ao Juízo Deprecante. Notifique-se o Ministério Público.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 510335 Nr: 3056-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS CAMARGO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lemuel Bergsten Batista - 

OAB:71833/PR

 Vistos etc.

Considerando que o Promotor de Justiça que atua nesta Vara estará 

usufruindo de férias e seu substituto não poderá estar presente na 

solenidade, já que no mesmo horário estará participando das audiências 

que realizar-se-ão na Vara na qual é titular, qual seja, 13ª Vara Criminal 

desta Comarca, torna-se pertinente redesignar a presente audiência para 

o dia 17/08/2018, às 15h20min.

Procedam-se as devidas comunicações. Requisite-se. Intime-se. Ciência 

às partes.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 522109 Nr: 14082-97.2018.811.0042

 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): MARCOS ANTONIO DA SILVA, LORENA 

BARBOSA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:, LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - 

OAB:8932/MT

 Vistos etc.

Considerando a insistência na oitiva das testemunhas faltantes, designo a 

data de 09/08/2018, às 15h10min para as oitivas.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestar acerca dos 

pedidos feitos nesta oportunidade.

 Requisitem-se as testemunhas. Os presentes saem intimados. O acusado 

está dispensado de comparecer no próximo ato.

Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 522109 Nr: 14082-97.2018.811.0042

 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): MARCOS ANTONIO DA SILVA, LORENA 

BARBOSA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:, LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - 

OAB:8932/MT

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 339767 Nr: 21396-07.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIEL CARLOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: guiomar alves martins - 

OAB:12316

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado SERGIO 

CHIROLO, em relação ao delito tipificado no art. 306 da Lei n. 9.503/97, 

com fundamento no artigo 89, § 5°, da Lei 9.099/95.4. Deliberações 

Finais:a) Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais.b) Da 

análise dos autos, verifica-se que o acusado deixou de cumprir as 

condições que lhe foram impostas no prazo de suspensão, o que motivou, 

inclusive, o reconhecimento da extinção da punibilidade.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 372486 Nr: 13342-81.2014.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARYCELMA DA COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA NATÁLIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6.069 - MT

 ANTE O EXPOSTO, ACOLHO os fundamentos do parecer Ministerial (fls. 

72/74), e por consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO dos presentes 

autos de Inquérito Policial em relação ao delito previsto no art. 163, 

parágrafo único, Inc. IV, do Código Penal, com fulcro no art. 103 c/c 107, 

Inc. IV do Código Penal, bem como DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE 

JUÍZO para processar e julgar os crimes tipificados no art. 150 e art. 129, 

§ 9º, ambos do Código Penal Brasileiro, e DETERMINO a EXTRAÇÃO de 

CÓPIA e REMESSA dos autos ao Juizado Especial Criminal Unificado da 

Capital, e para uma das Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher da Capital, respectivamente.PROCEDAM-SE as 

anotações e comunicações constantes no item 7.16.1 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, após ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS. CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 92665 Nr: 17334-26.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR GONÇALVES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:16438

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado PAULO 

CESAR GONÇALVES DE ARRUDA, em relação ao delito tipificado no artigo 

306 da Lei 9.503/97, com fundamento no artigo 89, § 5°, da Lei 

9.099/95.Promova-se a vinculação do valor da fiança à Conta Judicial 

vinculada ao Juízo da 2ª Vara Criminal (autos – Código 452072),

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 324782 Nr: 4233-14.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE KROMINSKI - 

OAB:10.896

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Elcimar 

Pereira de Souza, em relação ao delito tipificado no art. 306, do Código de 

Trânsito, com fundamento no artigo 89, § 5°, da Lei 9.099/95.4. 

Deliberações Finais:a) ISENTO o acusado do pagamento das custas 

processuais.b) Da análise dos autos, verifica-se que o acusado deixou de 

cumprir as condições que lhe foram impostas no prazo de suspensão, o 
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que motivou, inclusive, o reconhecimento da extinção da punibilidade

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 96933 Nr: 12562-88.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILBENE CRISTINA RAMOS GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA CRISANTO DE 

SOUZA GOMES - OAB:13870

 Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada SILBENE 

CRISTINA RAMOS GALVÃO, em relação ao delito do art. 306, da Lei 

9.503/97, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, 

com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, incisos IV e VI, todos do 

Código Penal.4. Deliberações Finais:a) ISENTO o acusado ao pagamento 

das custas processuais.b) Promova-se a vinculação do valor da fiança à 

Conta Judicial vinculada ao Juízo da 2ª Vara Criminal (autos – Código 

452072),

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 132648 Nr: 2282-87.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DA COSTA VITOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado THIAGO 

DA COSTA VITOR, em relação ao delito tipificado no art. 306, do Código de 

Trânsito, com fundamento no artigo 89, § 5°, da Lei 9.099/95.4. 

Deliberações Finais:a) ISENTO o acusado do pagamento das custas 

processuais.b) Da análise dos autos, verifica-se que o acusado deixou de 

cumprir as condições que lhe foram impostas no prazo de suspensão, o 

que motivou, inclusive, o reconhecimento da extinção da punibilidade. Não 

se pode olvidar que a suspensão condicional do processo se trata de um 

instituto de política criminal, benéfico ao acusado, que visa a evitar a sua 

sujeição a um processo penal, cuja aceitação da proposta depende 

eminentemente da sua livre vontade,

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 358306 Nr: 20561-82.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR LEMES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16707/MT

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado CESAR 

LEMES MOREIRA, em relação ao delito tipificado no art. 306 da Lei n. 

9.503/97, com fundamento no artigo 89, § 5°, da Lei 9.099/95.4. 

Deliberações Finais:a) ISENTO o acusado ao pagamento das custas 

processuais.b) Promova-se a vinculação do valor da fiança à Conta 

Judicial vinculada ao Juízo da 2ª Vara Criminal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 326683 Nr: 6377-58.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BENEDITO CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS LOURENÇO 

MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - OAB:20.108/B, GETÚLIO ANTÔNIO 

DE OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:20.906/O, WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - 

OAB:18.853/O

 Autos nº 6377-58.2012.811.0042

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, devendo o acusado ser intimado no endereço de fl. 82 e 86.

III – Int.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 27 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.: 326954 Nr: 6666-88.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSIANE JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BOSCO DE MORAES - 

OAB:OAB/TO 3234

 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, 27 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.: 367932 Nr: 8017-28.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREICE MARTINS DRESCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932, RODOLFO BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:21542

 I – Em decorrência da participação deste magistrado no 6º Congresso 

Brasileiro Médico e Jurídico na cidade de Vitória-ES cancelo a audiência.

II – Dê-se vista ao Ministério Público para manifestar acerca de eventual 

prescrição.

Cuiabá/MT, 27 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.: 510153 Nr: 2852-58.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALAERSON PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10.209, RHAÍÇA 

DORILÊO PEREIRA LEITE - OAB:18.985

 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, 27 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral
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 Cod. Proc.: 377663 Nr: 19172-28.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON MARTINHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Souza de Assunção 

- OAB:1914

 Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR EDILSON MARTINHO DOS SANTOS, brasileiro, 

solteiro, pintor, portador do RG nº 5326389 SSP/MT, inscrito no CPF sob o 

nº 765.075.051-53, nascido em 22.11.1971, natural de Cuiabá/MT, filho de 

Rosa Martinho da Rocha e Maurício Rodrigues dos Santos, residente na 

Rua Desembargador Palmiro, n. 131, bairro Poção, nesta urbe, nas penas 

do art.306, caput, da Lei nº. 9.503/97.Atento ao princípio da 

proporcionalidade e ao preceito emanado do artigo 68 do Código Penal, 

tendo ainda como premissa básica a imposição de reprimenda necessária 

e suficiente à reprovação e prevenção do crime, passo à individualização 

trifásica da pena.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 343982 Nr: 4142-84.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVIA ALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: sergio mauricio capitula - 

OAB:14538

 Posto isto, reconheço o decurso do prazo do período de prova e, por 

consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada Lívia Alves 

Martins com fundamento no artigo 89, § 5º da Lei n. 9.099/1995 c/c artigo 

107, inciso IV, do Código Penal.P.R.I.C.Após as providências de praxe, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 349068 Nr: 10047-70.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI ADRIANO ALFONSO MORAIS, 

WEVERTON GONÇALVES DE DEUS, APARECIDO DONIZETE PIPI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421, DEBORA RODRIGUES MARCANTÔNIO - OAB:15.921, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10.209, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190, RHAÍÇA DORILEO - OAB:18.985

 VISTOS ETC.

VOTO DO JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR DOUTOR MURILO MOURA 

MESQUITA (PRESIDENTE DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA).

Não merece acolhimento os pedidos de extinção por prescrição 

antecipada, pois as circunstâncias narradas nos autos não permitem 

avaliar se a pena a ser aplicada aos acusados em eventual condenação 

estaria abarcada pelo instituto da prescrição em perspectiva, 

especialmente porque a análise das circunstâncias judiciais deve ser 

realizada em momento oportuno, com a avaliação exaustiva dos elementos 

e a prolação da sentença.

Diante do exposto, AFASTO a alegação de prescrição antecipada.

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 MAJ BM HEITOR ALVES DE SOUZA.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUÍZA MILITAR TEN CEL BM LUCIANA BRAGANÇA BRANDÃO DA 

SILVA.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

EMENTA: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o Conselho 

Permanente de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do 

MM. JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR MURILO MOURA MESQUITA, 

COMPOSTO AINDA PELOS JUÍZES MILITARES TEN CEL BM LUCIANA 

BRAGANÇA BRANDÃO DA SILVA, MAJ BM HEITOR ALVES DE SOUZA, 

CAP PM SAULO PELLEGRINI MONTEIRO E CAP PM DIEGO JOHN GUINDANI 

SILVA, POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PRESCRIÇÃO ANTECIPADA DOS 

RÉUS CB PM ELOI ADRIANO ALFONSO MORAIS, SD PM WEVERTON 

GONÇALVES DE DEUS E SD PM APARECIDO DONIZETE PIPI JUNIOR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 388907 Nr: 3026-72.2015.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL BENEDITO FERNANDES DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na pessoa de seus advogados para 

ciência da juntada de Ofício recebida da Vara Única da Comarca de Vera 

– MT em que, foi distribuída Carta Precatória (n. 1804-78.2018.811.0102 - 

Cód. 123945), e designada audiência para o dia 19/10/2018, às 16h45min 

para inquirição das Testemunhas GETÚLIO ROSA AS SILVA e IVANETE 

MARIA DA SILVA, para querendo, acompanhar o ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 349068 Nr: 10047-70.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI ADRIANO ALFONSO MORAIS, 

WEVERTON GONÇALVES DE DEUS, APARECIDO DONIZETE PIPI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421, DEBORA RODRIGUES MARCANTÔNIO - OAB:15.921, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10.209, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190, RHAÍÇA DORILEO - OAB:18.985

 VISTOS ETC.

Abram-se vista às defesas para que, no prazo de 5 dias, arrole suas 

testemunhas, indicando de imediato os quesitos no caso de testemunha 

civil ou militar da reserva que resida em outra Comarca.

Caso haja testemunha de defesa civil ou militar da reserva residente em 

outra Comarca, depreque-se a sua oitiva.

Os presentes saem intimados.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 474291 Nr: 14190-63.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA, PETERSON 

BORSATO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILDON EVARISTO DE 

MORAES COSTA - OAB:19203, YURI ROBSON NADAF BORGES - 

OAB:15.046

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na pessoa de seus advogados para 
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ciência da juntada de Ofício recebida da Segunda Vara Criminal da 

Comarca de Tangará da Serra – MT em que, foi distribuída Carta Precatória 

(n. 12576-47.2018.811.0055 - Cód. 284376) e designada audiência para o 

dia 08/08/2018, às 13h50min para inquirição das Testemunhas ADIL 

SANTANA, RENATO SANTANA, KATIA KARINE DE JESUS SANTANA e 

JONATHA MAYCON DE OLIVEIRA PENA para que o causídico acompanhe 

a audiência no Juízo Deprecado, caso contrário, a ré deverá firmar 

declaração de impossibilidade de custear a ida do advogado àquele Juízo.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 140714 Nr: 8090-73.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILEY GARCIA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DRA. LEIDE FERREIRA DA 

SILVA E SOUZA - OAB/MT 16.019 - OAB:, DR. SEBASTIÃO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB/MT 6.499 - OAB:

 Código: 140714

Vistos, etc.

Ante o parecer ministerial de fl.267, designo o dia 15 de Outubro de 2018, 

às 15 horas para a oitiva da testemunha faltante, bem como o 

interrogatório do acusado.

Expeça-se o necessário, atentando-se ao parecer supramencionado.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Julho de 2018

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 329125 Nr: 9106-57.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS DA CRUZ PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. LUCIANO GABILAN 

SANCHES - OAB/MT 17.255 - OAB:17.255, LUCIANO GABILAN 

SANCHES - OAB:17255/MT, MARCIO ROGERIO SANTANA - 

OAB:16220/MT

 Código: 329125

Vistos, etc.

Homologo a desistência manifestada pelo Ministério Público à fl.268, e 

designo o dia 24 de Outubro de 2018, às 15 horas para a oitiva das 

testemunhas de defesa, caso haja insistência, e o interrogatório do 

acusado.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Julho de 2018

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 480021 Nr: 19826-10.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO VITOR DE SENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213, RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - OAB:15.386

 Vistos; Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

ADMISSÍVEL, a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 

04/06 para:PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de 

Processo Penal, o acusado:VALDOMIRO VITOR DE SENE, já devidamente 

qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva prevista no art. 

121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, a fim de que seja oportunamente 

submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em 

decorrência da acusação; Nos termos do art. 413, § 3°, e em atendimento 

ao Ofício Circular n° 10/2018/GAB/J-Aux passo a analisar a necessidade 

da manutenção da segregação do acusado. (...)REVOGO a prisão 

preventiva de VALDOMIRO VITOR DE SENE mediante o cumprimento das 

seguintes medidas cautelares:A)Comparecer trimestralmente em Juízo 

para informar e justificar suas atividades bem como informar eventual 

mudança de endereço;B)Proibição de portar qualquer tipo de 

arma;C)Proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a 30 

dias, sem prévio aviso;D)Comparecer a todos os atos em que haja 

necessidade de sua presença.Advirto ainda, que o descumprimento de 

quaisquer das medidas acima impostas poderá ensejar na decretação de 

nova prisão preventiva nos termos do parágrafo único do art. 312 do 

Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA em 

favor da acusada VALDOMIRO VITOR DE SENE. Proceda a Sra. Gestora a 

retirada/baixa da prisão da acusada no Sistema de Cadastro Nacional de 

Mandado de Prisão do CNJ. Intime-se pessoalmente o acusado e o 

Ministério Público desta decisão, nos termos do art. 420, I do Código de 

Processo Penal. Expeça-se, pois, o necessário e, preclusa a decisão de 

pronúncia, certifique-se e encaminhem-se os autos, acompanhados dos 

objetos eventualmente apreendidos, ao Excelentíssimo Juiz Presidente do 

Tribunal do Júri desta Comarca, nos termos do art. 421, do CPP. P. R. I. C. 

Cuiabá, MT, 26 de julho de 2018. Flávio Miraglia Fernandes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 347434 Nr: 8147-52.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ROGERIO PEREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12027-OAB MT

 Código: 347434

Vistos etc;

Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial do acusado 

(fls.408/410) não contém preliminares (alegações de vícios ou falhas 

processuais), nem foram juntados documentos novos, referentes à ação, 

razão por que desnecessária a oitiva da parte contrária, no caso, o 

Ministério Público, nos termos do artigo 409, do CPP.

Tampouco trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as quais, 

de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual e serão 

apreciadas oportunamente, isto é, na decisão que vier a ser proferida no 

final da primeira fase do procedimento do Júri, quando, por certo, haverá 

elementos para valorar a culpabilidade nas condutas irrogadas àquele e 

formar um juízo de convicção sobre as razões que ensejaram o evento 

dito delituoso.

 Designo, assim, desde logo, o dia 24 de Outubro de 2018, às 16 horas, 

para realização da audiência única de instrução e julgamento de que trata 

o artigo 411, do CPP.

Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. 

Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de trinta dias, 

intimando-se as partes da expedição, para acompanhamento, querendo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Julho de 2018

Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 331179 Nr: 11529-87.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVAN ALVES MOURÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301/MT

 Código: 331179

Vistos,
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Recebo o recurso interposto à fl.259.

Intime-se o causídico constituído para que apresente as razões no prazo 

legal, e após, ao Ministério Público para que ofereça as contrarrazões 

também no prazo legal.

 Após, conclusos para novas deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de Julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445179 Nr: 22034-98.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHUYTER PERDIGÃO NERIS, DEBORA MELO 

DE SOUZA, REINALDO DO CARMO SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:13025/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DEBORA MELO DE SOUZA, Cpf: 

70138559104, Rg: 95310, Filiação: Sezenando Gonçalves de Souza Filho 

e Zilma Meire Melo de Souza, data de nascimento: 02/09/1981, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, diarista, Telefone 

9205-8339. 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 15 de novembro de 2015, por volta das 

20h30min, na Rua 10, bairro Altos do Coxipó, nesta cidade de Cuiabá/MT, 

os denunciandos DÉBORA MELO DE SOUZA, REINALDO DO CARMO 

SILVA JÚNIOR, vulgo "Júnior" e RHUYTER PERDIGÃO NERIS, previamente 

ajustados com um indivíduo ainda não identificado, com clara intenção de 

matar, agindo por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa 

do ofendido, mataram a vítima Cícero Ângelo de Andrade, com o uso de 

arma de fogo (não apreendida), provocando-lhe as lesões descritas no 

laudo de necrópsia de fls. 29/57, as quais foram a causa eficiente de sua 

morte. Ante o Ministerio Público, por seu promotor de Justiça, denuncia 

DEBORA MELO DE SIUZA, como incurso no artigo 121, § 2º, inc. I e IV, c/c 

art. 29 do CP, requerendo que, recebida e autuada a inicial, seja citada 

para responder a acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores 

atos, com regular instrução e pronuncia para, ao final, ser condenada pelo 

E.Tribunal do Juri Popular.

Despacho: Vistos, Diante do teor de fl. 308, acerca da diligência para 

localizar a acusada Débora Melo de Souza, acolho o parecer ministerial e 

determino a sua citação por edital nos termos do art. 363, § 1° do Código 

de Processo Penal. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sandra Santini Veber, 

digitei.

Cuiabá, 25 de julho de 2018

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 491523 Nr: 30953-42.2017.811.0042

 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): FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA 

GRANJA, TATIANE CAROLINE REZENDE SOBRINHO, CARLOS ANDRE DA 

SILVA RODRIGUES, RONALDO ROSARIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOQUE SAMPAIO - 

OAB:19120

 (...) Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do 

CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando os denunciados FERNANDO HENRIQUE 

RODRIGUES DA SILVA GRANJA, TATIANE CAROLINE REZENDE 

SOBRINHO, RONALDO ROSARIO DE SOUZA e CARLOS ANDRE DA SILVA 

RODRIGUES como incursos no artigo da lex repressiva nela mencionado. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23/08/2018, às 

14:40 horas, para o interrogatório dos acusados, inquirição das 

testemunhas arroladas nos autos Intimem-se pessoalmente os acusados 

FERNANDO (preso na PCE) e TATIANE (prisão domiciliar), bem como as 

testemunhas devidamente arroladas e qualificadas nos autos. Quanto aos 

réus cujo paradeiro encontra-se desconhecido nestes autos (RONALDO e 

CARLOS), cite-se da ação penal e intime-se para comparecimento ao ato 

instrutório por meio de EDITAL (...) Destarte, torna-se não só indispensável 

a manutenção da tornozeleira, como também ser a ré TATIANE advertida 

quanto ao cumprimento equivocado da sua prisão domiciliar, devendo 

observar corretamente as condições impostas às fls. 196/198, razão pela 

qual, em harmonia com o parecer ministerial de fls. 264/265, INDEFIRO o 

pedido formulado pela defesa às fls. 255/262.Por outro lado e levando em 

consideração o melhor interesse da criança sustentada pela ré, 

AUTORIZO que dê continuidade à atividade laborativa realizada no local 

indicado à fl. 262.Contudo, DETERMINO que se intime a ré para que 

encaminhe, no prazo de 48h, informação referente ao horário da sua 

jornada de trabalho para fins de comunicação à Central de 

Monitoramento.No mais, ADVIRTO a ré que poderá ausentar-se da 

residência exclusivamente para frequência ao trabalho e para fins de 

tratamento de saúde (seu ou da menor), devendo recolher-se em casa 

assim que encerrado o seu expediente.No mais, expeça-se o necessário 

para realização do ato instrutório.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 493465 Nr: 32810-26.2017.811.0042

 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): ROSINEY EVARISTA FERREIRA, CLAUDIO 

ROBERTO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela defesa (fl. 

140), concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser 

melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza 

absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta dos denunciados, 

inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova 

redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o princípio do 

“in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando os denunciados ROSINEY EVARISTA 

FERREIRA e CLAUDIO ROBERTO DE ARAUJO como incursos nos artigos 

da “lex repressiva” nela mencionados.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23/08/2018, às 

16:15 horas, para o interrogatório dos acusados e inquirição das 

testemunhas arroladas nos autos.

 Para tanto, intimem-se os acusados, as testemunhas arroladas na 

denúncia e na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e 

ao Defensor Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 518552 Nr: 46545-29.2017.811.0042

 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): WILTON DA SILVA VAZ, WILLIAN DA SILVA 

DE PAULA RONDON, EUDES OLIVEIRA DA SILVA, MICHAEL GONÇALVES 
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DO AMARAL, JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ, GIENNIFER SANTOS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - OAB:10006/MT

 Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, os denunciados WILTON DA SILVA VAZ, WILLIAN 

DA SILVA DE PAULA RONDON, EUDES OLIVEIRA DA SILVA, GIENNIFER 

SANTOS SILVA, JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ e MICHAEL 

GONÇALVES DO AMARAL, como incursos nos artigos da lex repressiva 

nela mencionados.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

29/08/2018, às 14:40 horas, para o interrogatório dos acusados e das 

testemunhas corretamente arroladas nos autos.Ante o exposto e em 

harmonia com o parecer ministerial de fl. 838, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva, formulado em favor dos réus WILTON DA 

SILVA VAZ e WILLIAN DA SILVA DE PAULA RONDON, redundando nos 

fundamentos da decisão de fls. 675/693 da Medida Cautelar de Cód. 

470134.No mais e caso já não haja nos autos, DETERMINO que sejam 

trasladadas para a presente ação penal cópias das atas de audiência de 

apresentação referentes ao cumprimento dos mandados de prisão 

preventiva, expedidos nos autos de Cód. 470134 e relacionado aos réus 

processados na presente ação penal, bem como da decisão de fls. 

675/693, proferida no referido incidente.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 493465 Nr: 32810-26.2017.811.0042

 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): ROSINEY EVARISTA FERREIRA, CLAUDIO 

ROBERTO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o teor da manifestação dos réus ROSINEY EVARISTA 

FERREIRA e CLAUDIO ROBERTO DE ARAUJO (fls. 43 e 73), mas levando 

em conta o grande número de processos que a Defensoria Pública 

patrocina nesta Especializada e, ainda, atento ao Of. n. 15/2017, do NPJ 

do Centro Universitário UNIC II, datado de 24.03.2017 e endereçado a este 

Juízo, NOMEIO o Núcleo de Práticas Jurídicas da referida instituição de 

ensino para exercer a defesa dos referidos denunciados na presente 

ação penal.

Para tanto, intime-se o NPJ – UNIC II na pessoa de seu coordenador, Dr. 

Vinicius Ramos Barbosa, para ciência da presente nomeação e indicação 

de um dos advogados atuantes no referido núcleo para acompanhamento 

do presente feito, oportunidade que fica o NPJ intimado para apresentar, 

no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar em favor do acusados.

Com a manifestação nos autos, volvam-me conclusos para análise.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 521166 Nr: 13204-75.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE FERNANDES FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela defesa (fls. 

78), concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser 

melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza 

absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do denunciado, 

inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova 

redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o princípio do 

“in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado ALEXANDRE FERNANDES 

FONTES como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23/08/2018, às 

16:00 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas arroladas nos autos.

Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia; 

dando-se ciência ao Promotor de Justiça e ao Defensor Público.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 363899 Nr: 3409-84.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON MORAIS DE PINHO, JOSE DA SILVA 

BASELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE DA SILVA BASELINO, Rg: 

28365216, Filiação: Maria da Silva e João Baselino, data de nascimento: 

01/04/1979, brasileiro(a), natural de Livramento-MT, convivente, pintor de 

parede, Telefone 9331-5683. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 522979 Nr: 15004-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO SILVA PEREIRA, HELLEN 

PRISCILA CARVALHO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA GHIOTTE MATEUS - 

OAB:20453/O

 Por todas as razões acima e em consonância com os pareceres 

ministeriais de fls. 82/89, 99/101 e 108, INDEFIRO os pedidos de 

conversão da prisão preventiva em domiciliar aforados às fls. 49/80 e 

107/117, em favor da autuada HELLEN PRISCILA CARVALHO 

NASCIMENTO.Outrossim, considerando que a autuada HELLEN estava 

sendo assistida pelos advogados constituídos à fl. 57, contudo, foi 

aforado em seu favor pedido subscrito pelo Dr. Enoque Sampaio – 

OAB/MT19120 (fls. 107/117), intime-se referido patrono para regularizar 

sua representação enviando, no prazo de 05 (cinco) dias, a destituição 

dos poderes outorgados à fl. 57 e o novo instrumento procuratório, 

endereçando-os aos autos em apenso (Cód. 524639).No mais, 

considerando que o Inquérito Policial já fora distribuído e encontra-se com 

oferta de denúncia, DETERMINO as seguintes providências:a) 

trasladem-se os seguintes documentos para o Inquérito Policial apenso: 

laudo preliminar/definitivo de constatação da droga; CD contendo a 

gravação da audiência de custódia (se houver); decisões de conversão 

da prisão em flagrante em preventiva; decisão de indeferimento da prisão 

domiciliar; documentos pessoais e eventual procuração;b) que seja 

realizada a transferência da prisão preventiva dos indiciados para os 

autos principais.c) após isso, desapense-se e arquive-se o presente, 

procedendo as regulares baixas e anotações de estilo.Intime-se. 

Cumpra-se

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 415219 Nr: 20267-59.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAITE CAROLINE OLIVEIRA 

DE MELLO - OAB:17461/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a advogada Maitê Caroline Oliveira de 

Mello OAB/MT 17.461, da audiência do dia 23 de outubro de 2017 às 

17h00min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 524048 Nr: 16054-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RYY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO FALEIROS DA SILVA 

- OAB:12.568

 INTIMAR O ADVOGADO MARCIO FALEIROS DA SILVA OAB/MT 12568 DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 31/10/2018 ÀS 16H30MIN.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 524048 Nr: 16054-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RYY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO FALEIROS DA SILVA 

- OAB:12.568

 Vistos.

Não foram alegadas preliminares e não se acham presentes quaisquer 

das hipóteses do artigo 397 do CPP, a permitir, nessa quadra, a absolvição 

sumária.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31/10/2018 às 

16h30min.

 Intime-se a vítima, cuja oitiva dar-se-á na sala de depoimento sem dano, 

onde deverá estar presente, acompanhada do representante legal, com 

pelo menos 30 (trinta minutos) de antecedência.

Em ato contínuo, as demais oitivas e interrogatório serão realizados na 

sala de audiência 14° Vara Criminal.

Comunique-se à equipe multidisciplinar dando-lhe vista dos autos.

Sem prejuízo, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestar acerca do pedido de revogação.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 158395 Nr: 5751-10.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA, 

ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELIZABETH DA SILVA 

ESPIGARES - OAB:21312, Aristides Junqueira Alvarenga - 

OAB:DF/12500, CLÁUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - 

OAB:10.765, Karoline Banhos do Carmo Ontiveros - OAB:, Luciana 

Moura Alvarenga Simioni - OAB:DF/1878-A, STEFFANY FERREIRA DE 

CARVALHO - OAB:18.641, WILLIAN KHALIL - OAB:6487

 AÇÃO PENAL n°. 5751-10.2010.811.0042 - Cód: 158395

 Vistos, etc.

 Compulsando detidamente os autos, denota-se que a presente ação 

penal, após o julgamento dos recursos interpostos, retornou do E. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Assim sendo, dê-se ciência às partes do retorno dos autos.

 Por fim, procedidas às comunicações de praxe, arquive-se com as baixas 

de estilo.

 Às providências.

 Int. Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 26 de julho de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 316988 Nr: 16195-68.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SOARES DE MORAES SILVA, 

MAGNO BATISTA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ARAUJO FREIRE 

FILHO - OAB:3.477

 Ação Penal n°. 16195-68.2011.811.0042 - Cód: 316988

Vistos, em correição.

Cuida-se de ação penal proposta em desfavor dos réus Fernando Soares 

de Moraes Silva e Magno Batista Torres, cuja sentença penal foi proferida 

às fls. 144/148.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público alegou que a sentença 

proferida nos autos transitou em julgado, restando pendente apenas 

questões referentes à restituição de bens apreendidos descritos as 

fls.02,03,21.

 Aduziu, ainda, que conforme constado nas fls. 147-v e 148, 

determinou-se a restituição dos bens apreendidos (02 capacetes, sendo 

01 preto e 01 vermelho, 03 anéis, 01 pulseira, 01 carteira preta, 01 celular 

EYO e 01 par de retrovisores.) ao acusado Fernando Soares de Moraes 

Silva e do valor de R$ 116,00 ao acusado Magno Batista Torres.

 A defesa do acusado Magno Batista Torres requereu a expedição do 

alvará judicial e a intimação pessoal do requerido para o levantamento do 

valor apreendido, conforme consta a fl. 264.

 A defesa do acusado Fernando Soares de Moraes Silva propôs o 

perdimento dos seus bens apreendidos em favor do Estado, em 

consonância com o artigo 123 do Código do Processo Penal, conforme às 

fls.265/266.

 É o relatório do necessário. Decido.

 Compulsando os autos, verifico que o pedido formulado merece prosperar 

em concordância com a decisão proferida na fl. 230, na qual foi 

determinada a expedição do alvará judicial e a intimação do acusado 

Magno Batista Torres para a retirada do valor.

 Em relação ao requerimento feito pelo acusado Fernando Soares de 

Moraes Silva, acolho o pedido de perdimento de seus bens apreendidos 

em favor do Estado, nos termos do artigo 123 do Código do Processo 

Penal, oficiando-se ao setor competente para proceder o respectivo leilão.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 26 de julho de 2018.

 Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 442365 Nr: 19041-82.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA KAREN ARDAIA DE ALMEIDA 

RAMPASSO, MARIO CEZAR DE ALMEIDA, GONÇALINO DE PAULA NUNES, 

EUFRASIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR - OAB:19.794, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

FERNANDA SILVA FERREIRA - OAB:19.770, IVO MARCELO SPÍNOLA 

DA ROSA - OAB:13.731, LUCIANO AUGUSTO NEVES - OAB:12012, 
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MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:17092

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa dos 

acusados da audiencia de instrução e julgamento designada para o dia 28 

de agosto de 2018, às 15:00 horas, na sede deste Juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 366913 Nr: 6874-04.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA, AMARILDO 

DOS SANTOS, ANDRÉ LUIS GUERRA SANTOS, ÉRICA PATRÍCIA CUNHA 

DA SILVA RIGOTTI, PABLO NORBERTO DUTRA CAIRES, EVANDRO 

VIANNA STÁBILE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MOREIRA LEITE 

MAHON - OAB:6363/MT, ELIANE GOMES FERREIRA - OAB:9862/MT, 

HILOMAR HILLER - OAB:10768, JOSE MARCILIO DONEGA - 

OAB:71241, laryssa taques de lara pinto - OAB:17674, LÁZARO 

ROBERTO MOREIRA LIMA - OAB:10006/MT, LUCIANO ROSA DA SILVA 

- OAB:7860, LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES - OAB:17504/MT, 

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329/ MT, 

MICHELLE ALVES DONEGA - OAB:7467, MICHELLE MARIE DE SOUZA - 

OAB:9434-A, NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266-B, RICARDO DA 

SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT, SELMA GESTAL PAES - 

OAB:16347-A, THAIS OLIVEIRA KAISER SETÚBAL - OAB:12.764/MT, 

WALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4.861-A, WESLEY ROBERT DE 

AMORIM - OAB:6610/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal deduzida na denúncia, para o fim de:

1) CONDENAR os réus JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA pela prática do 

crime previsto no art. 2º, §3º da Lei 12.850/2013 organização criminosa, 

pela prática do delito previsto no artigo 171, caput c/c 29, ambos do CP, 

bem como pela prática do delito previsto no artigo 317, caput, do CP; 

AMARILDO DOS SANTOS: pela prática do crime previsto no art. 2º da Lei 

12.850/2013, e pela prática do delito previsto no artigo 171, caput c/c 29, 

ambos do CP; ÉRICA PATRÍCIA CUNHA DA SILVA RIGOTTI: pela prática do 

crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013, pela prática do delito previsto 

no artigo 304, caput c/c 29, ambos do CP e art. 299, caput c/c 29 do CP; 

PABLO NORBERTO DUTRA CAIRES: pela prática do crime previsto no 

artigo 171, caput c/c 29, ambos do CP e EVANDRO VIEIRA STÁBILE: pela 

prática do crime previsto no artigo 171, caput c/c 29, ambos do CP;

2) ABSOLVER os réus JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA, AMARILDO DOS 

SANTOS e PABLO NORBERTO DUTRA CAIRES, pela prática dos delitos 

previstos nos artigos 304, caput c/c artigo 29 ambos do CP e artigo 299, 

caput c/c artigo 29 ambos do CP, com fundamento no artigo 386, III do CPP.

DA DOSIMETRIA

Passo a dosar a pena dos sentenciados, nos termos do artigo 59 e 68, 

ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em atenção ao 

mandamento constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição 

Federal.

I – JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA

a) culpabilidade, aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao 

tipo penal. Isso porque o acusado por conta da condição de agente 

público, vereador eleito pelo voto maciço da população cuiabana, gozava 

de prestígio na sociedade e utilizou sua influência e inteligência para 

liderar uma organização criminosa que realizava fraudes para obtenção 

de lucro indevido;

b) no que se refere aos antecedentes, conduta social e personalidade, 

não há elementos para serem valorados negativamente;

c) as circunstâncias do crime constitui-se na forma como se desenvolveu 

a ação criminosa, é o modus operandi, revelada pela ousadia já que para 

dar aparência de legalidade aos negócios fraudulentos, utilizava de atos 

dos registradores de imóveis e tabeliões, para evitar qualquer 

desconfiança sobre as fraudes;

d) os motivos para o cometimento do crime foram os inerentes aos tipos 

penais;

e) as consequências do delito foram graves já que produziu prejuízo tanto 

à vítima Ruth Hércia, quanto ao Caio Freitas;

f) o comportamento das vítimas em nada influenciou na prática do delito;

 DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 2º, §3º DA LEI 12.850/13:

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do 

réu em 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

 Na segunda fase da aplicação da pena (agravantes e atenuantes), 

verifico que JOAO EMANUEL exercia o comando da organização 

criminosa, tanto que era chamado de “Chefe” pelos demais integrantes, 

razão pela qual a pena deverá ser agravada em 08 (oito) meses, 

encontrando a pena em formação de 04 (quatro) anos 08 (oito) meses de 

reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

 Na terceira fase, verifico que não há causas de aumento tampouco 

diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena para o delito em questão 

em 04 (quatro) anos 08 (oito) meses de reclusão e 60 (sessenta) 

dias-multa.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 171, CAPUT, DO CP:

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do 

réu em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) 

dias-multa.

 Na segunda fase da aplicação da pena (agravantes e atenuantes), 

verifico que não há elementos para modificar a pena.

 Na terceira fase, verifico que não há causas de aumento tampouco 

diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena para o delito em questão 

em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 317 DO CP:

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do 

réu em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

 Na segunda fase da aplicação da pena (agravantes e atenuantes), 

verifico que não há elementos para modificar a pena.

 Na terceira fase da aplicação da pena, reconheço a existência da causa 

especial de aumento prevista no artigo 327, §2º do CP, uma vez que JOÃO 

EMANUEL exercia a função de Presidente da Câmara Municipal, com 

atribuições de direção da Casa Legislativa Municipal, razão pela qual elevo 

a pena em um terço encontrando a pena de 04 (cinco) anos de reclusão e 

40 (quarenta) dias-multa.

 Concurso material.

Em razão do concurso material, na forma do artigo 69 do CP, promovo a 

somatória das penas encontradas e fixo a pena definitiva de 11 (onze) 

anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e 

vinte) dias-multa.

Regime de pena.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime 

FECHADO, com fundamento no artigo art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Valor de cada dia-multa.

Atento ao art. 60, caput, do Código Penal, levando-se em consideração a 

situação econômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) 

do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

II - AMARILDO DOS SANTOS

 a) culpabilidade, aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao 

tipo penal. Isso porque o acusado era a pessoa responsável fazer aquilo 

que ninguém conseguia, ou seja, instrumentalizava as fraudes, sendo 

pessoa muito próxima ao líder exercia certa influência sobre os demais 

agentes;

b) no que se refere aos antecedentes, conduta social e personalidade, 

não há elementos para serem valorados negativamente;

c) as circunstâncias do crime constitui-se na forma como se desenvolveu 

a ação criminosa, é o modus operandi, revelada pela ousadia já que para 

dar aparência de legalidade aos negócios fraudulentos, utilizava de atos 

dos registradores de imóveis e tabeliões, para evitar qualquer 

desconfiança;

d) os motivos para o cometimento do crime foram os inerentes aos tipos 

penais;

e) as consequências do delito foram graves já que produziu prejuízo tanto 

à vítima Ruth Hércia, quanto ao Caio Freitas;

f) o comportamento das vítimas em nada influenciou na prática do delito;

 DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 2º, §3º DA LEI 12.850/13:

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do 

réu em 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

 Na segunda fase da aplicação da pena (agravantes e atenuantes), 

verifico que não há elementos para modificação da pena.

 Na terceira fase, igualmente, verifico que inexistem causas de aumento 

tampouco diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena para o delito em 

questão em 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 171, CAPUT, DO CP:

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do 
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réu em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) 

dias-multa.

 Na segunda fase da aplicação da pena (agravantes e atenuantes), 

verifico que não há elementos para modificar a pena.

 Na terceira fase, verifico que não há causas de aumento tampouco 

diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena para o delito em questão 

em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Concurso material.

Em razão do concurso material, na forma do artigo 69 do CP, promovo a 

somatória das penas encontradas e fixo a pena definitiva de 06 (seis) 

anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) 

dias-multa.

Regime de pena.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime 

SEMIABERTO, com fundamento no artigo art. 33, § 2º, “b”, do Código 

Penal.

Valor de cada dia-multa.

Atento ao art. 60, caput, do Código Penal, levando-se em consideração a 

situação econômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) 

do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

III – ÉRICA PATRÍCIA CUNHA DA SILVA RIGOTTI

a) culpabilidade, aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao 

tipo penal. Isso porque a acusada a pessoa que “encenou” ser ufrutuária 

do imóvel, exercendo papel fundamental para organização criminosa no 

sucesso da empreitada;

b) no que se refere aos antecedentes, conduta social e personalidade, 

não há elementos para serem valorados negativamente;

c) as circunstâncias do crime constitui-se na forma como se desenvolveu 

a ação criminosa, é o modus operandi, revelada pela ousadia já que para 

dar aparência de legalidade aos negócios fraudulentos, foi pessoalmente 

na presença do tabelião que lavrou a procuração e a escritura de compra 

e venda;

d) os motivos para o cometimento do crime foram os inerentes aos tipos 

penais;

e) as consequências do delito foram graves já que produziu prejuízo tanto 

à vítima Ruth Hércia, quanto ao Caio Freitas;

f) o comportamento das vítimas em nada influenciou na prática do delito;

 DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 2º, §3º DA LEI 12.850/13:

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do 

réu em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) 

dias-multa.

 Na segunda fase da aplicação da pena (agravantes e atenuantes), 

verifico que não há elementos para modificar a pena encontrada.

 Na terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento e diminuição 

da pena, razão pela qual fixo a pena para o delito em questão em 03 (três) 

anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 304 DO CP:

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do 

réu em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) 

dias-multa.

 Na segunda fase da aplicação da pena (agravantes e atenuantes), 

verifico que não há elementos para modificar a pena.

 Na terceira fase, verifico que não há causas de aumento tampouco 

diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena para o delito em questão 

em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 299 DO CP:

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do 

réu em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

 Na segunda fase da aplicação da pena (agravantes e atenuantes), 

verifico que não há elementos para modificar a pena.

 Na terceira fase da aplicação da pena, verifico que inexistem causas de 

aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena para o delito 

em questão em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

 Concurso material.

Em razão do concurso material, na forma do artigo 69 do CP, promovo a 

somatória das penas encontradas e fixo a pena definitiva de 08 (oito) 

anos de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa.

Regime de pena.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime 

FECHADO, com fundamento no artigo art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Valor de cada dia-multa.

Atento ao art. 60, caput, do Código Penal, levando-se em consideração a 

situação econômica da ré, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) 

do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

IV - PABLO NORBERTO DUTRA CAIRES

a) culpabilidade, aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao 

tipo penal. Isso porque o acusado sabendo que sua genitora não 

concordava com a alienação dos terrenos, desprezou seu consentimento, 

usando e fornecendo dados da sua própria genitora para a organização 

criminosa efetuar documentos falsos com o objetivo de ludibriar a vítima 

CAIO FREITAS e assim obter a vantagem ilícita;

b) no que se refere aos antecedentes, conduta social e personalidade, 

não há elementos para serem valorados negativamente;

c) as circunstâncias do crime constitui-se na forma como se desenvolveu 

a ação criminosa, é o modus operandi, revelada pela dissimulação, tanto 

quando induziu a erro o tabelião, quanto no segundo momento, depois dos 

fatos virem à tona, passando a mentir que não sabia de nada, não havia 

assinado nada, que não havia comparecido ao cartório, com a única 

finalidade de eximir de seus atos, mesmo após ter recebido o dinheiro das 

mãos da vítima CAIO FREITAS;

d) os motivos para o cometimento do crime foi inerente ao tipo penal;

e) as consequências do delito foram graves diante do valor elevado pago 

pela vítima CAIO FREITAS;

f) o comportamento da vítima CAIO FREITAS em nada influenciou na 

prática do delito;

 DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 171, CAPUT, DO CP:

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do 

réu em 02 (dois) anos e 06 (seis) de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

 Na segunda fase da aplicação da pena (agravantes e atenuantes), 

verifico que não há elementos para modificar a pena.

 Na terceira fase, verifico que não há causas de aumento tampouco 

diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena para o delito em questão 

em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, 

que torno definitiva diante da ausência de outras circunstâncias.

Regime de pena.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime ABERTO, 

com fundamento no artigo art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Valor de cada dia-multa.

Atento ao art. 60, caput, do Código Penal, levando-se em consideração a 

situação econômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) 

do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

V – EVANDRO VIEIRA STÁBILE

a) culpabilidade, aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao 

tipo penal. Isso porque o acusado utilizando seus conhecimentos jurídicos, 

utilizou-se de ferramentas legais tais como procurações públicas e 

escrituras públicas fraudulentas, para ludibriar a vítima CAIO FREITAS e 

assim obter a vantagem ilícita;

b) no que se refere aos antecedentes, conduta social e personalidade, 

não há elementos para serem valorados negativamente;

c) as circunstâncias do crime constitui-se na forma como se desenvolveu 

a ação criminosa, é o modus operandi, revelada pela ousadia em induzir a 

erro tanto o tabelião, quanto o registrador de imóveis, lavrando 

documentos públicos para assegurar o sucesso da empreitada e obter 

vantagem em detrimento da vítima CAIO FREITAS;

d) os motivos para o cometimento do crime foi inerente ao tipo penal;

e) as consequências do delito foram graves diante do valor elevado pago 

pela vítima CAIO FREITAS;

f) o comportamento da vítima CAIO FREITAS em nada influenciou na 

prática do delito;

 DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 171, CAPUT, DO CP:

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do 

réu em 02 (dois) anos e 06 (seis) de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

 Na segunda fase da aplicação da pena (agravantes e atenuantes), 

verifico que não há elementos para modificar a pena.

 Na terceira fase, verifico que não há causas de aumento tampouco 

diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena para o delito em questão 

em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, 

que torno definitiva diante da ausência de outras circunstâncias.

Regime de pena.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime ABERTO, 

com fundamento no artigo art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Valor de cada dia-multa.

Atento ao art. 60, caput, do Código Penal, levando-se em consideração a 

situação econômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) 
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do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

DISPOSIÇÕES COMUNS AOS ACUSADOS.

Fixação da Indenização.

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação dos danos causados, pois não 

há elementos para mensurar eventual prejuízo, podendo ser melhor 

avaliado no Juízo Cível.

 Detração.

Considerando o art. 387 do Código de Processo Penal (modificado pela lei 

nº. 12.736/2012), verifico que os acusados JOÃO EMANUEL MOREIRA 

LIMA e AMARILDO DOS SANTOS foram presos durante a instrução 

processual, sendo soltos posteriormente por força de Alvará de Soltura. 

Contudo, deixo de fazer a detração penal, porquanto, no presente caso, a 

detração não tem o condão de modificar o regime prisional em favor dos 

apenados.

Substituição da pena.

Incabível, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme 

fundamento na dosimetria da pena, nos termos do art. 44 do CP.

Sursis.

Deixo de aplicar a o benefício da suspensão condicional da pena, ante a 

ausência dos requisitos legais previstos no art. 77 do CP.

Manutenção ou imposição de prisão preventiva.

Os réus JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA e ÉRICA PATRÍCIA CUNHA DA 

SILVA RIGOTTI, responderam a presente ação penal em liberdade, de 

modo que não vislumbro motivos para decretação da sua prisão 

preventiva, podendo aguardar o julgamento de eventual recurso em 

liberdade.

Já os acusados AMARILDO DOS SANTOS, PABLO NORBERTO DUTRA 

CAIRES e EVANDRO VIANNA STÁBILLE além de terem respondido o 

processo em liberdade e não existirem motivos para decretação da prisão 

preventiva, verifica-se a notória contradição entre o cumprimento da pena 

em regime semiaberto/aberto, o que importaria em submetê-los a regime 

mais grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença 

condenatória.

 V - DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal deduzida na denúncia, para o fim de:

1) CONDENAR:

-JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA pela prática do crime previsto no art. 2º, 

§3º da Lei 12.850/2013 organização criminosa, pela prática do delito 

previsto no artigo 171, caput c/c 29, ambos do CP, bem como pela prática 

do delito previsto no artigo 317, caput, do CP, sujeitando-o a pena privativa 

de liberdade de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao 

pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa no valor do dia-multa em 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo, pena que será cumprida em regime inicial 

FECHADO.

- AMARILDO DOS SANTOS: pela prática do crime previsto no art. 2º da Lei 

12.850/2013, e pela prática do delito previsto no artigo 171, caput c/c 29, 

ambos do CP, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos 

e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, 

no valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pena que 

será cumprida em regime inicial SEMIABERTO.

-ÉRICA PATRÍCIA CUNHA DA SILVA RIGOTTI: pela prática do crime 

previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013, pela prática do delito previsto no 

artigo 304, caput c/c 29, ambos do CP e art. 299, caput c/c 29 do CP, 

sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão e 

ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa., no valor do dia-multa em 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo, pena que será cumprida em regime inicial 

FECHADO.

- PABLO NORBERTO DUTRA CAIRES: pela prática do crime previsto no 

artigo 171, caput c/c 29, ambos do CP, sujeitando-o à pena privativa de 

liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) 

dias-multa, no valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, 

pena que será cumprida em regime inicial ABERTO.

- EVANDRO VIEIRA STÁBILE: pela prática do crime previsto no artigo 171, 

caput c/c 29, ambos do CP, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 

02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pena 

que será cumprida em regime inicial ABERTO.

VI - DISPOSIÇÕES FINAIS.

Condeno os réus JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA, AMARILDO DOS 

SANTOS, ÉRICA PATRÍCIA CUNHA DA SILVA RIGOTTI, PABLO NORBERTO 

DUTRA CAIRES e EVANDRO VIANNA STÁBILLE ao pagamento das custas 

e despesas processuais, pro rata, dividindo-se as custas pelo número de 

réus. Eventual causa de isenção poderá ser apreciada no juízo das 

Execuções Penais.

 Da sentença, intime-se o Ministério Público, a Defesa e aos acusados, 

pessoalmente, indagando-os sobre o desejo de recorrer.

Não há bens apreendidos nestes autos.

Expeça-se Guia de Execução após decisão em segunda instância, na 

forma da jurisprudência do STF, encaminhando-a ao Juízo da Execução 

Penal.

Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor 

Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) 

Oficie-se ao TRE/MT.

 Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018.

 Marcos Faleiros da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 520106 Nr: 38160-29.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LUZ DE SANTANA, ANDRE 

MATHEUS SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELHOS - OAB:21.617, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT, RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - OAB:19119/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

deduzida na denúncia, para o fim de:1)CONDENAR:- EVANDRO LUZ DE 

SANTANA, pela prática do crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13, 

sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão e 

multa de 46 (quarenta e seis) dias-multa, no valor do dia-multa em 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo, pena que será cumprida em regime inicial 

FECHADO, devendo aguardar preso o julgamento de eventual recurso.- 

ANDRÉ MATHEUS SILVA SOUZA, pela prática do crime previsto no art. 2º, 

§2º, da Lei 12.850/13, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 05 

(cinco) anos e 04 (quatro) meses reclusão e multa de 40 (quarenta) 

dias-multa, no valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, 

pena que será cumprida em regime inicial SEMIABERTO, com a imposição 

de cautelar de MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.VI - DISPOSIÇÕES 

FINAIS.Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas 

processuais, pro rata, dividindo-se as custas pelo número de réus. 

Eventual causa de isenção poderá ser apreciada no juízo das Execuções 

Penais. Expeça-se alvará de soltura em favor de ANDRÉ MATHEUS SILVA 

SOUZA, salvo se por outro motivo ou decisão não tiver que 

permanecerem presos, mediante a medida cautelar de MONITORAÇÃO 

ELETRÔNICA, salvo se por outro motivo ou decisão não tiver que 

permanecerem presos.Expeça-se Guia de Execução Penal Provisória em 

relação ao réu EVANDRO LUZ DE SANTANA. Já em relação ao réu 

ANDRÉ MATHEUS SILVA SOUZA aguarde-se decisão em segunda 

instância, na forma da jurisprudência do STF, encaminhando-a ao Juízo da 

Execução Penal.Da sentença, intime-se o Ministério Público, o Defensor 

Público e aos acusados, pessoalmente, indagando-os sobre o desejo de 

recorrer.Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório 

Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e 

Federal; 3) Oficie-se ao TRE/MT. Publique-se, em resumo e no DJE. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018.Marcos 

Faleiros da SilvaJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 471513 Nr: 11415-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS RENATO FERREIRA GRACIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa do acusado 

da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 29 de agosto 

de 2018, às 14:00 horas, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas 

arroladas na inicial, e para o dia 03 de setembro de 2018, às 14:00 horas, 
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ocasião em que serão inquiridas as testemunhas de defesa e procedido o 

interrogatório do réu, bem como INTIMAR, da expedição de cartas 

precatórias para as comarcas de Barra do Garças/MT e Pontes e 

Lacerda/MT, com a finalidade de inquirir as testemunhas Cledson Mota 

Barros e Walter de Oliveira Peixoto, para que possa acompanhar o 

cumprimento da missiva no Juízo Deprecado.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 525540 Nr: 17484-89.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO CARBONI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Eduardo Domingues - 

OAB:244970/SP, Renato Carboni Martinhoni - OAB:272742/SP

 “VISTOS. Considerando a ausência da testemunha, em razão de não ter 

sido intimado, considero a presente audiência prejudicada. REDESIGNO a 

audiência de instrução para o dia 23/08/2018 às 13:45 min. INTIME-SE a 

testemunha Mario Carboni, pessoalmente, no endereço apontado na 

certidão de fls. 15. INTIME-SE o patrono do acusado, via DJE. Ciência ao 

Ministério Público. Às providências. CUMPRA-SE”.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 413288 Nr: 18176-93.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE PASSOS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSUE PASSOS NASCIMENTO, Cpf: 

78955394187, Rg: 1071582-7, Filiação: Francisco Cosme do Nascimento e 

Rosa Passos do Nascimento, data de nascimento: 08/10/1976, 

brasileiro(a), natural de Ze Doca-MA, solteiro(a), pedreiro/desempregado, 

Telefone 65 9213-9371. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o réu JOSUÉ PASSOS DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, 

servente de pedreiro, nascido em 04.10.1976, portador do RG n. 3427862 

SSP/MT, natural de Zé Doca - MA, filho de Francisco Cosme do 

Nascimento e Rosa Passos do Nascimento, residente na Rua K, Quadra 

19, Casa 14, Bairro João Bosco Pinheiro, nesta urbe, nas sanções do art. 

147, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal.A pena prevista para o 

crime de ameaça é de detenção, de 01 (um) a 06 (meses), ou multa, nos 

termos do artigo 147 do Código Penal.Atenta ao princípio constitucional da 

individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 

59 do Código Penal, tenho que o acusado é tecnicamente primário, porém, 

é portador de maus antecedentes, com sentença condenatória transitada 

em julgado nas Ações Penais n. 30062-89.2015.811.0042 (Cód. 424296) e 

n. 2532-13.2015.811.0042 (Cód. 388428); o grau de culpabilidade é 

inerente ao próprio tipo penal; conforme elementos coligidos aos autos, 

sua conduta social não é boa e sua personalidade é transgressora, se 

mostrando o réu, costumeiro no envolvimento em delitos no âmbito 

domiciliar, além do fato de que, em consulta ao Sistema Apolo, é possível 

vislumbrar a existência de considerável número de prisões e flagrante 

delito e, outros feitos de natureza criminal tramitando em seu desfavor em 

seu desfavor, perante esta Vara Especializada; os motivos do crime não 

são justificáveis; ademais, o comportamento da vítima em nada contribuiu 

para a prática delituosa.Considerando 03 (três) das referidas 

circunstâncias, na proporção de 1/8 (um oitavo) da diferença entre os 

limites mínimo e máximo da pena cominada em abstrato, fixo-lhe a pena 

base em 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de 

detenção.Reconheço a circunstância agravante, contida no art. 61, II, 

alínea “f” do Código Penal, na proporção de 1/6 (um sexto), incidente 

sobre a pena-base, motivo pelo qual aumento a pena em 14 (quatorze) 

dias de detenção.Encontro, então, a PENA DEFINITIVA em 03 (TRÊS) 

MESES E 08 (OITO) DIAS DE DETENÇÃO, uma vez que não há outra 

agravante ou alguma atenuante, nem causa de diminuição ou de aumento 

de pena a ser considerada, e ainda, por entender necessária e suficiente 

a reprovação e punição do crime.O regime de cumprimento de pena será o 

aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal. 

Deixo de aplicar a hipótese do artigo 44 do Código Penal, uma vez que o 

réu não preenche os requisitos subjetivos e objetivos da norma 

supracitada. No que concerne à reparação dos danos causados pela 

infração (art. 384 do Código de Processo Penal), tenho que nesse 

aspecto, considerando as circunstâncias do cometimento do delito e suas 

baixas consequências, entendo que inoportuna e inaplicável será qualquer 

fixação de reparação de danos, até porque a questão sequer foi ventilada 

durante a instrução processual. Deixo, pois, de reconhecer o valor 

indenizatório.No que tange ao cálculo de detração penal, deve ser 

procedido nos moldes do que dispõe o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei 

de Execução Penal. Isento o réu do pagamento de custas processuais, 

por ser pobre, na forma da Lei.Transitada em julgado, oficie-se à Justiça 

Eleitoral (art. 15, III da CF/88), forme-se o PEP e remeta-se à Vara de 

Execução Penal, escrevendo-se o nome do réu no rol dos culpados. 

Expeça-se o necessário.P. R. I. CUMPRA-SE.Cuiabá, 30 de junho de 

2017.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 27 de julho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 509766 Nr: 2505-25.2018.811.0042

 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: MARIA CONCEIÇÃO SOARES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CESAR DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jamilso ribeiro modesto - 

OAB:22455

 Vistos em saneamento,Trata-se de “Ação de Divórcio Litigioso c/c partilha 

de bens, guarda, alimentos e regulamentação de visitas” proposta por 

MARIA CONCEIÇÃO SOARES SILVA em desfavor de ANTONIO CÉSAR DA 

SILVA RIBEIRO, visando a decretação do divórcio com a consequente 

partilha dos bens e dívidas adquiridos na constância do casamento; a 

guarda unilateral do filho do casal com regulamentação do direito de visitas 

do réu e a fixação da obrigação alimentícia, em favor da criança, em 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo vigente no país. [....]Fixo como 

pontos controvertidos os bens e dívidas adquiridas na constância do 

casamento e a forma como deve se dar a partilha dos mesmos; as 

possibilidades do réu e as necessidades do filho das partes; as condições 

das partes para o exercício da guarda e do direito de convivência com o 

filho e, em relação à autora, a prática ou não de alienação parental.Para 

dirimir parte da controvérsia, determino que a Equipe Multidisciplinar deste 

Juízo, realize estudo psicossocial, na residência das partes, com o intuito 

de verificar as possibilidades financeiras do autor e as necessidades da 

criança David Antonio Soares Silva Ribeiro, as condições das partes para 

o exercício da guarda da criança e a prática, por parte da autora, de 

alienação parental, devendo o laudo vir aos autos no prazo de 30 (trinta) 

dias. Em razão de a autora ter trazido aos autos o Laudo de Avaliação de 

Imóvel de fls. 124, e o réu não tê-lo impugnado, apesar de ter sido 

devidamente intimado para se manifestar sobre os documentos juntados 

com a impugnação (decisão de fls. 164), tenho como boa a avaliação 

apresentada, devendo ela ser considerada no momento da partilha do 
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imóvel. INTIMEM-SE as partes para, no prazo não superior a 15 (quinze) 

dias, especificarem outras provas que pretendem produzir, 

justificando-as. Existindo pedido para produção de prova testemunhal, as 

partes devem apresentar rol de testemunhas no mesmo ato.[...]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.: 511131 Nr: 3780-09.2018.811.0042

 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: NSDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO RONDON GRACIOSO - 

OAB:17.259

 Vistos em saneamento,Trata-se de “Ação de Divórcio com Partilha de 

Bens” proposta por NILVA SALETE DA SILVA SANTOS, em desfavor de 

JOSÉ MARTINS DOS SANTOS, na qual, em audiência de conciliação (termo 

de fls. 20) as partes acordaram em relação ao divórcio e o réu requereu a 

redesignação da audiência, por não ter sido respeitado o prazo previsto 

no art. 695, §2.º, do CPC. [....]. Em conformidade com o disposto no art. 

357 do CPC, passo ao saneamento e organização do processo:[...].A 

despeito das argumentações da autora e de constar no termo de 

audiência a intimação do réu para que apresentasse contestação no 

prazo legal, razão assiste ao réu ao argumentar que o processo 

permaneceu concluso e que somente teve acesso aos autos após a 

publicação da decisão de fls. 25/26, que decretou o divórcio entre as 

partes e indeferiu o pedido de redesignação da audiência de conciliação. 

Isto porque, antes da referida decisão, havia, inclusive, a possibilidade de 

deferimento do pedido de redesignação da audiência de conciliação, o que 

geraria novo prazo para a apresentação de contestação, razão pela qual, 

tenho como tempestiva a contestação apresentada às fls. 33/44 e 

INDEFIRO O PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE REVELIA. [...] As partes estão 

regularmente representadas, e não vislumbro outros vícios ou 

irregularidades a serem sanados, pelo que declaro o processo saneado, 

nos termos do art. 357, do CPC. Fixo como ponto controvertido os bens 

adquiridos na constância do casamento a serem partilhados nestes autos, 

[...]INTIMEM-SE as partes para, no prazo não superior a 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as. 

[....].Intimem-se o réu, via DJE e remetam-se os autos à Defensoria Pública 

– Núcleo de Defesa da Mulher, para manifestação.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.: 520379 Nr: 12473-79.2018.811.0042

 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: JMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: silvia de araujo rodrigues - 

OAB:20036/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Indefiro o pedido de reconsideração efetuado pela autora às fls. 

115, mantendo íntegra a de fls. 55/57.[...] DEFIRO O PEDIDO DE FLS. 124, e 

para tanto determino a expedição de ofício ao Banco SICOOB n.º 756, 

agência: 4256 (Av. Historiador Rubens de Mendonça), para que efetue o 

bloqueio de 50% (cinquenta por cento) dos valores e cotas sociais 

existentes em nome do réu, e o depósito dos valores na conta única do 

Poder Judiciário, comprovando nos autos no prazo de 10 (dez) 

dias[...].Tendo em vista o regime de bens adotado pelas partes no 

casamento (comunhão universal), que faz da autora meeira do bem 

perdido (veículo Cruze LTZ), defiro parcialmente o pedido de fls. 128/130, 

para determinar que a empresa seguradora (Dias Araújo Corretora de 

Seguro Ltda. ME, com endereço na Avenida Tenente Eulálio, n.º 1.072, 

Bairro Quilombo, Centro Norte, Cuiabá/MT), quando e se for efetuar o 

pagamento do prêmio do seguro, promova a quitação do financiamento do 

veículo e efetue o depósito de eventual saldo devedor, na conta única do 

Poder Judiciário, vinculando o depósito a este processo, comprovando 

nos autos no prazo de 10 (dez) dias após o pagamento.Faça acompanhar 

o ofício das instruções para o depósito. Dê ciência à autora das 

informações e extratos juntados aos autos às fls. 158/160. Expeça-se 

novo mandado de citação e intimação do réu, a ser cumprido no endereço 

e nos horários informados às fls.130, no qual devem constar as 

advertências de fls. 57. Promova-se a cobrança do mandado de intimação 

de fls. 60. Às providências.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Cuiabá, 

25 de julho de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 495476 Nr: 34709-59.2017.811.0042

 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: LADS, ACFDO, LADS, WFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PTF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVELYN DE OLIVEIRA - 

OAB:19.116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

justificadamente. Após, conclusos para despacho saneador (CPC, art. 

357).

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 504424 Nr: 43450-88.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14519

 Vistos etc.

I. Defiro o pedido retro e, por corolário, designo nova audiência de 

conciliação/mediação para o dia 13/09/2018, às 14h20min, observando a 

antecedência mínima de 30 dias, conforme estatui o art. 334 do CPC. A 

audiência de conciliação será realizada pelo conciliador desse juízo, o qual 

devera observar o procedimento descrito no provimento nº 9/2016-CM, 

bem como informar as partes sobre os custos da mediação (alínea “b”, 

inciso V do § 1º e § 2º do art. 1º do provimento nº 9/2016), caso as partes 

não sejam amparadas pela lei de assistência judiciaria.

II. Intime-se a autora pessoalmente, no endereço informado pela 

Defensoria Publica Cível, com os benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

III. Intime-se o réu para que compareça ao ato, devendo a citação se 

realizar com 20 dias de antecedência (CPC, art. 334). Conste no mandado 

advertência de que o prazo para contestar a ação será de 15 dias, 

contados na forma do art. 335 do CPC.

IV. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência e 

compareça ao ato.

V. Conste nos mandados advertência de que o não comparecimento 

injustificado das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e implicará em multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 

334, § 8º). Conste ainda advertência de que as partes deverão estar 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou defensores públicos 

(CPC, art. 334, § 9º).

VI. Expeça-se o necessário.

VII. Intimem-se.
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VIII. Cumpra-se com urgência.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 353710 Nr: 15258-87.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDENTOR ESPINOSA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB:6608, ROGÉRIO SENA DA SILVA - OAB:16.571/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Vítima: Rosely do Carmo Bueno, Cpf: 77664159172, Rg: 

0561742-1 SSP MT Filiação: Ursulina do Carmo Bueno, data de 

nascimento: 17/08/1971, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

do lar/ aposentada, Endereço: Rua Principal, 143, Ponto de Ref. 03 Casas 

Após Colégio Maria Lucila, Bairro: Jd. Ubirajara, Cidade: Cuiabá/ Após 

Colégio Maria Lucila-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

I. Considerando a certidão retro e em atendimento ao que estatui o art. 21 

da Lei 11.340/2006, intime-se a vítima da sentença de fls. 159/165, via 

edital com prazo de 20 dias.

II. Após decorrido o prazo, cumpra-se o item XIII da referida sentença.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 478206 Nr: 18058-49.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ARDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PATRICIO ELIAS - 

OAB:8231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 X.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos e 

com o parecer ministerial, homologo, parcialmente, por sentença, o acordo 

entabulado entre as partes (fls. 26/28) para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, ficando excluída da presente homologação a cláusula do 

acordo relativa ao imóvel localizado à Rua C, Casa 204, Bairro Oito de 

Abril, nesta Capital, e dos veículos Celta, placa NJJ 9949 e do Fiesta, placa 

NPF 2293.XI.Revogo as medidas protetivas deferidas em favor da 

vítima.XII.Intimem-se as partes acerca desta sentença com os benefícios 

do art. 212 do CPC.XIII.Sendo negativa a intimação da vítima da presente 

sentença por ter se mudado de endereço, certifique-se nos autos se 

houve prévia comunicação no feito acerca da mudança de endereço. 

Sendo negativa a certidão, presume-se válida a intimação nos termos do 

art. 274, parágrafo único, do CPC.XIV.Após, transitado em julgado e 

procedidas às baixas e anotações de estilo, arquivem-se os presentes 

autos.XV.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 143107 Nr: 18552-89.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR DIAS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913

 Vistos etc.

 I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Tendo o réu apresentado sua resposta e não verificando in casu 

presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, ratifico o 

recebimento da denúncia ofertada e, por corolário, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26 de setembro de 2018, às 15h00min, 

conforme determina o art. 399 do CPP.

III. Intime-se um dos Advogados do Núcleo de Prática Jurídica da UNIC 

Cuiabá II, para que participe do ato e acompanhe o réu.

IV. Ciência ao Ministério Público.

V. Expeça-se mandado para intimação da vítima, das testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

VI. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VII. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VIII. Intimem-se

IX. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 349669 Nr: 10720-63.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRÍCIO NASSARDEN ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUZIA EUTIMIA DO 

NASCIMENTO - OAB:17992/MT

 Vistos etc.

 I. Acolho a cota ministerial retro e, por corolário, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25 de Setembro de 2018, às 15h00min, 

conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência e 

participe do ato.

III. Ciência ao Ministério Público.

IV. Expeça-se mandado de intimação da vítima, das testemunhas arroladas 

pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os benefícios do 

art. 212, § 2º do CPC.

V. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VI. Intimem-se

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 375035 Nr: 16285-71.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÉSIA MARTINS FORTES DOS 

REIS - OAB:16.125-B

 VI.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro prescrita a pretensão punitiva do Estado e, por corolário, decreto 

extinta a punibilidade do agente de ofício, ex vi do artigo 107, inciso IV do 

CP c/c art. 61 do CPP . VII.Após o trânsito em julgado:®Procedam-se as 

anotações e comunicações constantes no art. 974 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.®Após, procedidas às 

baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.VIII.Cancelo a 

audiência designada para o dia 01 de agosto de 20418, às 

15h30min.IX.Sem custas.X.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 407958 Nr: 12587-23.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A/MT

 Autos n. 12587-23.2015.8.11.0042.

I – O crime previsto no artigo 147 do Código Penal prescreve em 03 anos, 
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conforme prevê o artigo 109, inciso VI, do mesmo código. Assim, 

considerando que entre o recebimento da denúncia em 23.6.2015 e a 

presente data transcorreu lapso de tempo superior a 03 anos resta 

evidente que a prescrição se consumou.

Posto isso, jugo extinta a punibilidade de Fernando de Brito, com 

fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

II – P. R. I.

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.: 388951 Nr: 3070-91.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS SOUSA SANTOS, IVAIR MOREIRA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAISON PIMENTA RIBEIRO 

MOTTA - OAB:11.748

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Processo: 3070-91.2015.8.11.0042

Parte autora: Ministério Público

Parte ré: Matheus Sousa Santos e Ivair Moreira dos Santos

 Data e hora: 26 de julho de 2018, às 17:30 horas

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Promotora de Justiça: Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach

Parte ré: Matheus Sousa Santos e Ivair Moreira dos Santos

 OCORRÊNCIAS

I – Matheus Sousa Santos informa o endereço de Ivair Moreira dos Santos: 

Av. Carmindo de Campos, n. 3265, bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, telefone 

65 9303-6693 65 3634-6257, loja Blackout (loja de som e ar-condicionado).

DELIBERAÇÕES

I – A denúncia foi recebida em 18.3.2015 (fls. 77/78), sendo certo que 

transcorreu o prazo prescricional em relação a contravenção penal do 

artigo 21 do Decreto-lei n. 3.688/41 e do crime previsto no artigo 147 do 

Código Penal.

Posto isso, julgo extinta a punibilidade de Matheus Sousa Santos, 

conforme prevê o artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

II – Em decorrência da certidão de fl. 161 encaminhe a carta precatória via 

Correios.

III – Oficie-se ao Comando da PM requisitando a lotação atualizada de 

Guilherme Carvalho Leonardo de Oliveira e Adailton Dias Santos.

IV – Intime o Dr. Marlon Zabloski Davoglio via DJE.

Nada mais havendo a consignar foi lavrado o presente termo que vai 

assinado pelos presentes.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Promotora de Justiça:

Parte ré:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 476650 Nr: 16494-35.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LDSRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONCALVES - OAB:5932/O, Rodolfo Bagatelli Gonçalves - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776

 (...) Posto isso, revogo a suspensão do direito de visitas do representado 

e regulamento as visitas do genitor a menor a partir do primeiro final de 

semana após a publicação da presente decisão, pelo período de 06 meses 

da publicação, nos seguintes termos:i) o representado poderá comparecer 

na portaria da residência da vítima, no entanto, sem adentrar no imóvel, 

apenas para a retirada e devolução da filha, no período das 08 horas e 

devolução às 20 horas do mesmo dia, com tolerância de 30 minutos; ii) o 

genitor poderá ter a criança em finais de semanas alternados, a partir das 

08 horas e devolver às 20 horas do mesmo dia, com tolerância de 30 

minutos;iii) no dia dos pais a menor poderá passar o dia com o genitor, 

devendo o mesmo pegar a criança a partir das 08 horas e devolver às 20 

horas do mesmo dia, com tolerância de 30 minutos;iv) nas festividades de 

final de ano a menor poderá passar o natal com o genitor, durante o 

período das 08 horas às 20 horas do mesmo dia, com tolerância de 30 

minutos;v) as férias escolares da menor deverão ser divididas entre as 

partes, metade para cada uma, devendo o genitor pegar a menor a partir 

das 08 horas e devolver às 20 horas do mesmo dia, com tolerância de 30 

minutos;vi) no dia do aniversário do genitor a menor poderá passar o dia 

com o mesmo, devendo pegar a criança a partir das 08 horas e devolver 

às 20 horas do mesmo dia, com tolerância de 30 minutos;vii) nos 

aniversários dos avós paternos a menor poderá passar com o genitor, 

devendo o mesmo pegar a criança a partir das 08 horas e devolver às 20 

horas do mesmo dia, com tolerância de 30 minutos(...). Dê-se ciência ao 

Ministério Público.Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018. Gerardo Humberto Alves 

Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 515287 Nr: 7729-41.2018.811.0042

 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: MABDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSM, LDSRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONCALVES - OAB:5932/O

 (...). 1. O benefício da assistência judiciária gratuita visa assegurar o 

acesso à justiça de pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

que enfrenta situação de insuficiência de recursos para atender as 

despesas do processo. 2. O pleito de gratuidade só deve ser indeferido 

se houver nos autos elementos de convicção que evidenciem a falta de 

pressupostos legais para a concessão do benefício, o que ocorre no 

caso, onde os sinais exteriores de riqueza são incompatíveis com a 

situação de hipossuficiência. Incidência dos arts. 98 e 99, § 2º, NCPC. 2. 

Cabível o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita 

quando a parte postulante apresenta sinais exteriores de riqueza, que 

afastam a alegação de carência de recursos, não se justificando a 

concessão do benefício. Recurso desprovido (TJ/RS, Agravo de 

Instrumento Nº 70076816297, Sétima Câmara Cível, Relator: Sérgio 

Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 30/05/2018).Diante disso, 

as partes não merecem serem beneficiadas com a gratuidade da Justiça, 

pois restou demonstrado a capacidade financeira em pagar as custas e 

despesas judiciais.Posto isso, indefiro o benefício formulado pelas 

partes.II. Na oportunidade, determino a intimação da parte autora para 

constituir advogado, bem como para recolher as custas iniciais em 30 

(trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e arquivamento do 

feito.Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018. Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 527714 Nr: 19617-07.2018.811.0042

 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: MABDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776, RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - 

OAB:11397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONCALVES - OAB:5932/O

 Autos n. 19617-07.2018.811.0042.

I. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, prevê:

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos.

É evidente, portanto, que o Texto Maior dispõe que somente aos que 

comprovadamente demonstrarem a insuficiência de recursos é que o 

Estado prestará a assistência jurídica integral.

Com efeito, o advento do novo Estado Constitucional trouxe, como era de 

se esperar, uma nova ordem jurídica e nesse contexto – considerando o 
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que interessa ao caso vertente – aquele que necessita do benefício da 

assistência judiciária gratuita deve prová-lo, sob pena de não ter direito ao 

benefício.

Partindo desse preceito, observo que o valor venal dos bens relacionados 

nos autos é de grande valor, conforme narrado pela parte autora o casal 

adquiriu um imóvel residencial, bem como um veículo Toyota Hillux, ano 

2014/2015 e mercadoria importada avaliada, aproximadamente, em R$ 

50.000,00. Dessa forma, a parte autora não merece ser beneficiada com a 

gratuidade da Justiça, já que está plenamente demonstrado a capacidade 

financeira em pagar as custas e despesas judiciais.

Também deve ser ressaltado que o simples deferimento do pedido de 

Justiça gratuita sem a real comprovação de sua necessidade pode dar 

azo para aventura judicial, já que em caso de não procedência do pedido a 

parte não terá nenhum ônus.

Posto isso, indefiro o benefício da Justiça gratuita.

II. Na oportunidade, determino a intimação do advogado da parte autora 

para recolher as custas iniciais em 30 (trinta) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e arquivamento do feito.

Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 347673 Nr: 8427-23.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE THIAGO ANTONIAZE DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

AZEVEDO - OAB:5332-A, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3574, 

LAURENICE SILVA (ESTAGIÁRIA DA UNIC) - OAB:20465/E

 Fundamentos II. Trata-se de ação penal em curso em face de Felipe 

Thiago Antoniaze de Mello, qualificado nos autos, denunciado pela prática 

dos delitos de ameaça, violação de domicilio e lesão corporal, previsto nos 

art. 147 , 150 e 129, §9º , todos do CP, cujas penas máximas em abstrato 

são de 06, 03 meses e 03 anos de detenção respectivamente. III. Nota-se 

que os delitos de ameaça e violação de domicilio prescrevem em 03 anos, 

conforme previsto no artigo 109, inciso VI, do CP , haja vista que as penas 

máximas em abstrato, no vertente caso, são inferiores a um 01 (um) ano. 

IV. Compulsando os autos verifico que a denúncia foi recebida em 

22/11/2013 – (fls. 38), tendo, portanto, decorrido mais de 03 anos da data 

de recebimento da ação até hoje, sem qualquer causa interruptiva da 

prescrição, estando, portanto, prescrita a pretensão punitiva do Estado em 

relação aos delitos de ameaça e violação de domicilio, bem como o 

prosseguimento do presente feito em relação ao delito de lesão corporal. 

Dispositivo V. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos, declaro prescrita a pretensão punitiva do Estado e, por 

corolário, decreto extinta a punibilidade do agente de ofício, ex vi do artigo 

107, inciso IV do CP c/c art. 61 do CPP , em relação aos delitos de ameaça 

e violação de domicilio. VI. Considerando que o presente feito prosseguirá 

somente em relação ao delito de lesão corporal, segue decisão em 

apartado. VII. Sem custas. VIII. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 453272 Nr: 30444-48.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

extingo o presente feito sem julgamento do seu mérito, ex vi do teor 

talhado no preceptivo do art. 485, inc. III, do CPC e, por corolário, torno 

sem efeito as medidas protetivas concedidas initio litis.VIII.Após o trânsito 

em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, arquive-se o 

feito.IX.Deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, 

haja vista que não restou formada a relação processual no 

feito.X.Considerando que a autora é beneficiaria da justiça gratuita, a 

exigibilidade das custas processuais ficará suspensa e somente poderá 

ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 

julgado desta sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações 

decorrentes da sucumbência, conforme estatui o § 3º do art. 98 do CPC. 

XI.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 423620 Nr: 29354-39.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR LEITE DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA - 

OAB:3830

 VIII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

decreto extinta a punibilidade do agente de ofício, ex vi do artigo 107, 

inciso IV do CP c/c art. 61 do CPP .IX.Após o trânsito em 

julgado:®Procedam-se as anotações e comunicações constantes no art. 

974 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça.®Após, procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se o 

feito ao arquivo. X.Sem custas.XI.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 473541 Nr: 13453-60.2017.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEVERSON CORREA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAILANA MARLA DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Geverson Correa Leite, qualificado nos autos, ingressou com a Ação de 

Cumprimento de Sentença em face de Lailana Marla Dias da Silva. 

Recebida a inicial, o feito prosseguiu com os andamentos de praxe. Na 

petição de fls. 163/164 a Defensoria Pública Criminal informa que a 

executada cumpriu com a obrigação de fazer, requerendo assim extinção 

do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

 II. É o sucinto relatório, passo a decidir.

Fundamentos

III. Versam os autos acerca de execução de alimentos.

IV. Conforme restou registrado no relatório alhures produzido o exequente 

requereu a extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC, 

impondo-se, portanto, a extinção da presente execução, com julgamento 

da questão de pano.

Dispositivo

V. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

ante a satisfação da obrigação de fazer, extingo a presente execução 

com julgamento da questão de pano, ex vi do teor talhado no preceptivo do 

art. 924, inc. II, do CPC.

VI. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de 

estilo, arquive-se o feito.

VII. Sem custas.

VIII. P.R.I.C.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 34502 Nr: 1258-92.2008.811.0063

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHE, DADR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILSSON ANDREI 

MARCANTE - OAB:11.373, HELIO CASTELO BRANCO OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:7578-E

 Certo é, que qualquer procedimento jurídico deve ter o seu inicio, meio e 

fim, não podendo as partes ficarem ligadas ad eternum, a conclusão do 

processo.

Portanto, acolho as contrarrazões Ministeriais de fls. 98/112, reconheço 

do Recurso, e, em cumprimento ao artigo 487, II, c/c artigo 924, V, ambos 

do CPC, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Dê-se ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Após, certifique-se o trânsito em julgado.

Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 110391 Nr: 2300-30.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDRDA, IRDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:8.566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, determino que: a)Intime-se os advogados constituídos para 

impulsionar o processo no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o 

artigo 269 e 272 ambos no NCPC; b) Decorrido o prazo e não havendo 

manifestação dos advogados constituídos, cumpra-se, o dispositivo no 

artigo 274 do NCPC, intimando o advogado por carta registrada; c) Após 

em cumprimento ao artigo 179, I, do CPC, diga o Ministério Público; d) 

Publique-se o presente despacho para ciência dos advogados 

constituídos Adriano Gonçalves da Silva OAB/MT 4.181 e Carlos Ricardi 

de Souza Pizzatto OAB/MT 8.566; e) Voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 110358 Nr: 2273-47.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PPDQC, PHB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094, 

TATIANA VILLAR PRUDENCIO - OAB:9887B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO SENTENCIADO.:a) Indefiro o pedido de que o valor bloqueado 

seja transferido para a Conta da Sra. Laurita Graças Ribeiro, uma vez que 

a mesma não faz parte da ação e, não existe qualquer documentação que 

comprove que referida senhora é a guardiã da criança, além do mais, este 

Juízo não adotada a sistemática de bloqueio de verbas do Estado e 

transferência para particular, por ser temário e dificultoso a prestação de 

contas.b) Em seguida, em atenção ao Provimento n° 68/2018 do CNJ, 

intime-se o Requerido Estado de Mato Grosso com o envio dos autos em 

carga a PGE, para que tenha ciência que a criança necessita realizar 

fazer uso do medicamento Somatropina, e providencie no prazo de 

5(cinco)dias, posto que conforme relatório do NAT de fls. 259, O SUS 

disponibiliza o tratamento medicamentoso/hormonal, por meio do 

componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) e sua 

dispensação é de responsabilidade do Gestor Estadual.c) Após, 

certifique-se, se houve impugnação ou recurso desta decisão.d) Não 

tendo sido interposta impugnação ou recurso, intime-se o advogado 

constituído para que traga aos autos orçamento atualizado de três 

fornecedores, com a juntada dos orçamentos, verifique o Gestor qual foi o 

de menor valor, proceda-se ao bloqueio via BACENJUD, na conta Estado 

de Mato Grosso, identificada pelo número 1.010.100-4, vinculada ao 

Banco do Brasil S/A, Ag. N.º 3.834-2, do valor restante, para aquisição do 

medicamento:•Somatropina, suficiente para dois meses tratamento.e) 

Assim que efetivado o bloqueio via BACENJUD, deverá o valor ser 

imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil 

S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao 

presente processo que originou o comando do bloqueio;f) Após, 

venham-me conclusos para expedição de Alvará;g) Com a liberação do 

alvará, comunique-se a empresa que forneceu o menor orçamento, para 

que no prazo de 05(cinco) dias, proceda à entrega do medicamento no 

cartório da Primeira Vara, juntamente com a Nota Fiscal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 34502 Nr: 1258-92.2008.811.0063

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHE, DADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILSSON ANDREI 

MARCANTE - OAB:11.373, HELIO CASTELO BRANCO OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:7578-E

 RECURSO DE APELAÇÃO

Vistos etc..,

Análise das Razões do Recurso de Apelação – fls. 66/69, interpostos pelo 

requerido .

O art. 198, inciso VII, do ECA, possibilita ao Magistrado exercer Juízo de 

Retratação, antes de determinar a remessa dos autos à Instância 

Superior, devendo, em qualquer caso, proferir despacho fundamentado 

mantendo ou reformando a sentença vergastada.

Analisando os argumentos expendidos pelo recorrente, entendo que o 

caso não demanda retratação deste Juízo.

Em suas contrarrazões o Ministério Público reconhece a prescrição do 

débito, pugnando pela extinção do processo. (fls. 97/112).

Pelo Exposto. Decido.

Prescrição.

Cecilia de Arruda Reis, foi atuadA por ter descumprido a Lei 8.069/90 e a 

Portaria nº 011/2007/COORD/JIA, sendo proferida sentença condenando a 

requerida ao pagamento de 6(seis) salários mínimos vigentes a partir do 

trânsito em julgado da sentença.

Infere-se dos autos que até a presente data não foi conseguindo o 

adimplemento do valor devido, por não ter sido localizado bens da 

executada.

O artigo 921 III, do CPC, disciplina que nos casos de ausência de bens 

penhoráveis, o processo deverá ficar suspenso até que o executado 

venha a ter bens que permita a constrição e pagamento da divida, todavia, 

o Código de Processo Civil, não prevê o prazo máximo de suspensão da 

execução.

Ainda dispõe o artigo 921, § 4º e 5º do CPC, que poderá de oficio 

reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo

Assim, sabido é, que o processo não pode permanecer suspenso ou sem 

uma solução indefinidamente.

Extrai-se dos autos que a execução teve inicio em 15/04/2009, assim, o 

processo já perdura há quase 10(dez) anos, sem que tenha uma solução, 

ocorrendo em teste a prescrição quinquenal, havendo inclusive 

entendimento no Superior Tribunal de Justiça, neste sentido, vejamos:

“ ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 214, § 1º, DO ESTATUTO 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. 

PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. O marco inicial para a contagem do prazo 

prescricional para a cobrança da multa administrativa imposta, em razão 

de infração prevista no ECA, é o trânsito em julgado para efeito de 

pagamento da multa e não a data da infração administrativa. (REsp. 

1323653/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 19/3/2013, DJe 01/04/2013)”.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MULTA COMINADA PELA LEI Nº 8.069/90. 

NATUREZA ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS 

PARA SUA COBRANÇA. (...) 2. A multa prevista pela Lei nº 8.069/90 como 

sanção às infrações administrativas possui a mesma natureza 

administrativa e, como tal, sua cobrança sujeita-se ao lapso prescricional 

de cinco anos. Inaplicabilidade do prazo de dois anos previsto no art. 114, 

I, do Código Penal. O art. 226, caput, do ECA somente faculta a aplicação 

das normas da parte geral do Código Penal aos crimes nele definidos. 3. 

Embargos declaratórios acolhidos tão-somente para conhecer em parte do 

recurso especial e, nesta, negar-lhe provimento." (EDcl no AgRg no REsp 

737054/SP, Relator Ministro José Delgado, DJ de 20.02.2006) 3. Inexiste 

ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem, embora 

sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão 

posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a 

um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos 

utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 4. Recurso 
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especial provido. (REsp 850.227/RN, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 27.11.2007, DJ 27.02.2008 p. 164)”.

Certo é, que qualquer procedimento jurídico deve ter o seu inicio, meio e 

fim, não podendo as partes ficarem ligadas ad eternum, a conclusão do 

processo.

Portanto, acolho as contrarrazões Ministeriais de fls. 98/112, reconheço 

do Recurso, e, em cumprimento ao artigo 487, II, c/c artigo 924, V, ambos 

do CPC, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Dê-se ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Após, certifique-se o trânsito em julgado.

Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações devidas.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 30654 Nr: 6823-81.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo de Almeida Malvezzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariovaldo Gomes de Oliveira - 

OAB:3546-B, ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alencar Felix da Silva - 

OAB:7507, FERNANDA CRISTINA BRANDÃO SILVA CAMARGO - 

OAB:16013

 Considerando o caráter infringente dos embargos declaratórios opostos 

procedo à intimação da parte embargada para se manifestar 

expressamente quanto à tese dos embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 27614 Nr: 3839-27.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Enrico de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Intercomm Eletrônicos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo intimação da parte, para juntar cálculo atualizado do débito, para 

fim de analise do pedido juntado às fls. 223.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 125093 Nr: 6052-47.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Nivelto Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laiara Cristina Debo - 

OAB:21783

 Visto.

CONSIDERANDO a minha participaçãp no Workshop " Justiça Multiportas " 

no dia 14/08/18 nesta cidade, resta prejudicada a audiência outrora 

designada para a mesma data do evento mencionado, razão pela qual, 

REDESIGNO a audiência outrora designada para o dia 03.09.2018 às 14:00 

hs.

 INTIMEM-SE.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

EXPEÇA-SE o necessário.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 120687 Nr: 1777-55.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministerio Publico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uracay Alonso Teixeira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sayara de Oliveira Borges - 

OAB:22453

 Visto.

CONSIDERANDO a minha participaçãp no Workshop " Justiça Multiportas " 

no dia 14/08/18 nesta cidade, resta prejudicada a audiência outrora 

designada para a mesma data do evento mencionado, razão pela qual, 

REDESIGNO a audiência outrora designada para o dia 30.08.2018 às 14:30 

hs.

 INTIMEM-SE.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

EXPEÇA-SE o necessário.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 122209 Nr: 3267-15.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franciely Silverio Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Winck do Nascimento 

- OAB:19119/MT

 Visto.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 79, da 

Lei nº 9.099/95, à ser realizada no dia 13.09.2018, às 14h30min.

INTIMEM-SE.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

Às providências. CUMPRA-SE.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29723 Nr: 1432-63.2016.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. C. Frota Comércio de Madeiras - ME, Eudes 

Carvalho Frota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel Garcia Nogueira - 

OAB:MT 18790, Vinicius Ramos Barbosa - OAB:13913

 Pelo exposto e considerando o que consta nos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia 

apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, para o fim de: 

a)ABSOLVER o acusado EUDES CARVALHO FROTA, com fulcro no art. 

386, inciso V, do Código de Processo Penal; eb)CONDENAR a pessoa 

jurídica E. C. FROTA COMÉRCIO DE MADEIRAS ME nas penas do art. 46, 

parágrafo único, da Lei n. 9.605/98.A pena prevista é de seis meses a um 

ano de detenção e multa.(...)P.R.I.C.Cuiabá, 20 de julho de 2018.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003437-56.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRASILINA DA SILVA VENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar deferida, 

JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial 

para CONDENAR os requeridos a viabilizarem a transferência da paciente 

BRAZELINA DA SILVA VENTURA para leito de Unidade de Terapia 

Intensiva – UTI, em hospital que disponha de condições técnicas para dar 

suporte ao seu caso, nos moldes da prescrição médica, e, de 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. 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-MT, 11 de junho de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000623-71.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO OAB - MT0003557S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, por abandono da causa por mais de 30 

dias, julga-se extinto, sem resolução do mérito, o presente feito, com 

amparo no art. 485, III, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juiz de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 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. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 19 de junho de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001477-31.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAIANA APIO OAB - MT0016103A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e determina-se a 

remessa do presente feito para a Vara Especializada de Execução Fiscal 

com as anotações de praxe. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001311-96.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FRANCISCO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO VALDO GOMES BEZERRA OAB - AM10502 (ADVOGADO)

SORAYA VAZ OAB - GO40853 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE VARZEA GRANDE 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Vistos, etc. Relatório dispensado por força do art. 38 da 

Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se de reclamação proposta 

por pessoa física contra pessoa(s) jurídica(s). O processo foi dirigido ao 

juízo cível e erroneamente distribuído a este juizado fazendário. Ante o 

exposto, reconhece-se, de ofício, a incompetência absoluta deste juízo e 

julga-se extinto, sem resolução do mérito, o presente feito, com amparo no 

artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Intime-se. 

Transitada em julgado, arquive-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001401-07.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DOUGLAS MONTEIRO SANTOS (REQUERENTE)

ROSIANE MONTEIRO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

CLUBE DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR EST MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Vistos, etc. Relatório dispensado por força do art. 38 da 

Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se de reclamação proposta 

por pessoas físicas contra pessoa(s) jurídica(s). O processo foi dirigido 

ao juízo cível e erroneamente distribuído a este juizado fazendário. Ante o 

exposto, reconhece-se, de ofício, a incompetência absoluta deste juízo e 

julga-se extinto, sem resolução do mérito, o presente feito, com amparo no 

artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Intime-se. 

Transitada em julgado, arquive-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001423-65.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOARES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e determina-se a 

remessa do presente feito para a Vara Especializada de Execução Fiscal 

com as anotações de praxe. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003375-16.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SORAYA GAUTO MEDEIROS OAB - MT21044/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$1.157,30 (um mil,cento e cinquenta e sete reais e trinta centavos), 

referente ao honorário pericial do processo de nº 2979-17.2009.811.0040 

(Código 52782), em tramite junto a 3ª Vara da Comarca de Sorriso/MT. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário; e, INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a Certidão original no Cartório. Oficie-se ao juízo da 3ª Vara da 

Comarca de Sorriso/MT acerca da presente execução e pagamento. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 16 de 

junho de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002835-65.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos descritos 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 da 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 pelo Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no Sistema Pje. Cuiabá, 21 de junho de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003213-21.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON MARTINS MELLO OAB - MT0003811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, ACOLHE-SE a preliminar de ilegitimidade 

passiva referente ao pedido de restituição da contribuição previdenciária a 

partir de janeiro/2015 pelo Estado de Mato Grosso nos moldes acima 

indicados, e JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

condenar a parte reclamada a restituir os valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre o valor referente ao “SUBSIDIO COMIS 

SER”, para o reclamante JOAO BOSCO DA SILVA do período de 

novembro/2012 a dezembro/2014, acrescidos de correção monetária pelo 

Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) 

desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento 

ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais, 

nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 

12.153/09 e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC. 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. Homologo, 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, 22 de junho de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001304-75.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEY RAMOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

JOELMA DOS REIS RIBEIRO OAB - MT0017016A (ADVOGADO)

LAURINDA SARA DA ROCHA GOMES OAB - MT20823/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001304-75.2016.8.11.0001 REQUERENTE: ROSINEY RAMOS DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. HOMOLOGA-SE a 

desistência do recurso inominado interposto no Id. 13918738. Certifique-se 

o trânsito em julgado. Após, intimem-se as partes para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Nada sendo requerido, ao 

arquivo. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001791-74.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (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: 

1001791-74.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a petição inicial juntando aos autos tabela de 

honorários da OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001787-37.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (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: 

1001787-37.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 
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EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, juntando aos autos planilha de cálculo 

atualizado, bem como tabela de honorários da OAB, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001788-22.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (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: 

1001788-22.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, juntando aos autos planilha de cálculo 

atualizado, bem como tabela de honorários da OAB, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001789-07.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (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: 

1001789-07.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, juntando aos autos tabela de honorários da 

OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001790-89.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001790-89.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial, juntando aos autos tabela 

de honorários da OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001783-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (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: 

1001783-97.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, juntando aos autos planilha de cálculo 

atualizado, bem como tabela de honorários da OAB, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001784-82.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (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: 

1001784-82.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, juntando aos autos tabela de honorários da 

OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001785-67.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (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: 

1001785-67.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, juntando aos autos tabela de honorários da 

OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001786-52.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (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: 

1001786-52.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, juntando aos autos tabela de honorários da 

OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001777-90.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA OAB - MT16542 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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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: 

1001777-90.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: RONEI LARA MONTEIRO DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para emendar a inicial, juntando aos autos documentos 

pessoais, comprovante de endereço, planilha de cálculo atualizado e 

tabela de honorários da OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003282-53.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA APARECIDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...)Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial para afastar os efeitos do Ato nsº 21.178/2014 e Ato 

n.º 23.181/2014 restrito à parte reclamante e CONDENAR a parte 

reclamada a proceder à nomeação de LAURA APARECIDA DE ALMEIDA 

no cargo de “Agente de Desenvolvimento Econômico e Social Perfil 

Profissional: Assistente Administrativo”, com a averiguação dos 

documentos e requisitos necessários à assunção do cargo, nos termos 

do Edital, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de junho de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003284-23.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO JOSE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial para afastar os efeitos do Ato nsº 20.619/2014 e Ato 

n.º 22.836/2014 restrito à parte reclamante e CONDENAR a parte 

reclamada a proceder à nomeação de ROMULO JOSE DE ARRUDA no 

cargo de “AGENTE DA ÁREA INSTRUMENTAL Perfil Profissional: 

Assistente de Administração”, com a averiguação dos documentos e 

requisitos necessários à assunção do cargo, nos termos do Edital, e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de junho de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003286-90.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYDSON RAUFF AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial para afastar os efeitos do Ato nsº 17.590/2013 e Ato 

n.º 19.626/2014 restrito à parte reclamante e CONDENAR a parte 

reclamada a proceder à nomeação de GLEYDSON RAUFF AMORIM DA 

SILVA no cargo de “Assistente do Sistema Prisional - Município: Cuiabá 

Perfil Profissional: Assistente Administrativo”, com a averiguação dos 

documentos e requisitos necessários à assunção do cargo, nos termos 

do Edital, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de junho de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001879-49.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA VERA CARVALHO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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: 

1001879-49.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ELIZA VERA CARVALHO LIMA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Em consulta pública realizada, nesta data, às 13:44 

h o r a s ,  n o  p o r t a l  d a  S e g e s - M T 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra nos requisitos de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003186-38.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial para afastar os efeitos do Ato nsº 17.859/2013 e Ato 

n.º 19.811/2014 restrito à parte reclamante e CONDENAR a parte 

reclamada a proceder à nomeação de VICTOR HUGO ALVES DE SOUZA 

no cargo de “Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social Perfil 

Profissional: Engenheiro Elétrico”, com a averiguação dos documentos e 

requisitos necessários à assunção do cargo, nos termos do Edital, e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de junho de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003064-25.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial para afastar os efeitos do Ato nsº 16.026/2013 e Ato 

n.º 19.313/2014 restrito à parte reclamante e CONDENAR a parte 

reclamada a proceder à nomeação de CARLOS HENRIQUE SANTOS DA 

SILVA no cargo de “Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social Perfil 

Profissional: Engenheiro Civil”, com a averiguação dos documentos e 

requisitos necessários à assunção do cargo, nos termos do Edital, e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de junho de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009612-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

DECISÃO: (...) Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e determina-se a 

remessa do presente feito para a Vara Especializada de Execução Fiscal 

com as anotações de praxe. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013778-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANAEL ABSALAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na peça inicial. Por consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cuiabá-MT, 26 de junho de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001493-82.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTECIR BERTUOL JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT0009995A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000968-03.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$9.513,32 (nove mil e quinhentos e treze reais e trinta e dois centavos), 

referente aos honorários de defensor dativo dos processos de nº 

502-67.2018.811.0052, 627-35.2018.811.0052, 315-59.2018.811.0052. 

30-66.2018.811.0052, 31-51.2018.811.0052, 470-62.2018.811.0052 e 

164-93.2018.811.0052, em tramite junto Vara Única da Comarca de Rio 

Branco/MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 
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54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário; e, INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da Vara Única da 

Comarca de Rio Branco/MT acerca da presente execução e pagamento. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 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 sistema PJe. Cuiabá-MT, 28 de 

junho de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015128-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO NICOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TERRA CYRINEU OAB - MT20416/O (ADVOGADO)

RODRIGO TERRA CYRINEU OAB - MT16169/O (ADVOGADO)

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT0018970A (ADVOGADO)

ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA OAB - MT0016068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1015128-10.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ALESSANDRO NICOLI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Notifique-se o 

representante judicial da Fazenda Pública para que se manifeste sobre o 

pedido de tutela de urgência, sem prejuízo à posterior contestação, no 

prazo de 72 horas, conforme dispõe os arts. 1.059 do CPC/2015 e 2º da 

Lei 8437/92, podendo juntar documentos. O prazo de contestação será 

contado da data de audiência de conciliação. Após, conclusos com 

prioridade para o exame da tutela de urgência. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001743-18.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORAMY AUXILIADORA CORREA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO CUIABÁ , 27 de julho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARCELO THOMÉ DA CRUZ - MT13257/O A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/10/2018 Hora: 10:40, no endereço: Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM. Processo: 

1001743-18.2018.8.11.0001; Valor causa: R$ 22.619,36; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: DORAMY AUXILIADORA CORREA 

DE CAMPOS ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: RUA MIRANDA REIS, 

441, TELEFONE: (65) 3313-9800, POÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-640 

TELEFONE: (65) 33139800

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001726-79.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MORAES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO OAB - RJ0160365A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 02/10/2018, Hora: 10:20, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001743-18.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORAMY AUXILIADORA CORREA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 04/10/2018, Hora: 10:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002562-86.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA LUIZA DE FIGUEIREDO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO FARSULA OAB - MT18710/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, REJEITA-SE a preliminar invocada, e 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos descrito na inicial, 

para CONDENAR a parte reclamada ao pagamento a título de danos 

materiais do valor de R$ 507,62 (quinhentos e sete reais e sessenta e dois 

centavos), acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 

11.960/09, desde a citação, e, de correção monetária, pelo mesmo índice, 

até 25/03/2015 e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do desembolso e 

por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de 

juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e, de correção 

monetária, até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do 

arbitramento. 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 art. 487, I, do CPC/2015. Sem condenação em 

custas e honorários (art.54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 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, 28 de junho de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 
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Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002436-36.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANA FERNANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT0013944A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, evidenciada a perda superveniente do 

objeto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

amparo no art. 485, inciso VI, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme os 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. Publicada no PJe. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Cuiabá-MT, 26 de junho de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002697-98.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDO FEITOZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, REJEITA-SE a preliminar invocada, e 

JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos descritos na inicial, e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001752-77.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BOMDESPACHO ZARK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE BUSSOLARO OAB - MT0015051A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 04/10/2018, Hora: 11:00, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504905-83.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BUGALHO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-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: 

0504905-83.2015.8.11.0001 REQUERENTE: MANOEL BUGALHO NETO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Devolvam-se os 

autos para a Turma Recursal Única para apreciação dos embargos de 

declaração. Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-39.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ERNANI CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR OAB - MT0022358A 

(ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/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: 

1000608-39.2016.8.11.0001 REQUERENTE: MICHEL ERNANI CARDOSO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Devolvam-se os 

autos para a Turma Recursal Única para apreciação dos embargos de 

declaração. Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001558-48.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA FLECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-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: 

1001558-48.2016.8.11.0001 REQUERENTE: VALERIA FLECK REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Devolvam-se os autos para a 

Turma Recursal Única para apreciação dos embargos de declaração. 

Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503617-03.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS AKIRA SAKATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)
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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: 

0503617-03.2015.8.11.0001 REQUERENTE: MARCUS VINICIUS AKIRA 

SAKATA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Devolvam-se os autos para a Turma Recursal Única para apreciação dos 

embargos de declaração. Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001592-23.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY NOGUEIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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: 

1001592-23.2016.8.11.0001 REQUERENTE: CLAUDINEY NOGUEIRA 

SIQUEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Devolvam-se os autos para a Turma Recursal Única para apreciação dos 

embargos de declaração. Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501069-39.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO GONCALVES GUIMARAES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

0501069-39.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ALESSANDRO GONCALVES 

GUIMARAES FERREIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Devolvam-se os autos para a Turma Recursal Única para apreciação 

dos embargos de declaração. Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-52.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINHO RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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: 

1000342-52.2016.8.11.0001 REQUERENTE: EDINHO RODRIGUES DE 

AMORIM REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Devolvam-se os autos para a Turma Recursal Única para apreciação dos 

embargos de declaração. Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015619-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO FRANK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de 

urgência. Ante as condições clínicas da parte autora, dispensa-se a 

audiência de conciliação. Citem-se os requeridos, com as advertências 

legais, observando o Estado de Mato Grosso que deve apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502652-59.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LOPES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão 

transitado em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. 

Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505190-76.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR BARROS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-14.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADONE GONCALO REVELLES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001162-71.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO CORREA LIMA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001763-09.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO QUARANTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT0009056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 04/10/2018, Hora: 08:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001678-57.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUES DIOMEDES DE ALMEIDA FURYAMA (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)

Outros Interessados:

MARICELY FURYAMA (REPRESENTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. RECEBE-SE o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade. Intime-se a parte recorrida para, 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002476-18.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SALOMAO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. RECEBE-SE o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade. Intime-se a parte recorrida para, 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 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: 1006200-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERCI ALVES - CONSTRUCOES E INSTALACOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

04/10/2018, Hora: 09:50, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: (...) Nesse 

contexto, defere-se o pedido de tutela provisória de urgência para 

determinar, até ulterior deliberação do juízo, a suspensão da exigibilidade 

de crédito tributário relativa a cobrança no importe total de R$ 1.697,48, 

correspondente a TACIN, identificada no extrato de conta corrente fiscal 

que consta no ID 12180950, bem como determinar que o requerido 

determine a anotação pela SEFAZ da suspensão no prazo de 10 dias 

uteis, sob pena de imposição de multa. Indefere-se, no entanto, os pedidos 

deduzidos nos itens b e b.1 da petição inicial haja vista que incumbe ao 

autor as providencias próprias à regularização junto ao simples, mormente 

porque o objeto da presente ação e tão somente a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário relativo a TACIN, conforme anuncia a 

preambular, sendo defeso, portanto, ingressar no âmbito de controle de 

ato administrativo diverso. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o 

requerido, com as advertências legais, para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 

12.153/2009). Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001753-62.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMARY PIRES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:04/10/2018, Hora: 11:10, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 
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TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001755-32.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 04/10/2018, Hora: 11:30, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001761-39.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIANI GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:04/10/2018, Hora: 11:20, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001762-24.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR CORDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLORIA CHRIS GORDON OAB - RO3399 (ADVOGADO)

VINICIUS POMPEU DA SILVA GORDON OAB - RO5680 (ADVOGADO)

JIMMY PIERRY GARATE OAB - RO8389 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 04/10/2018, Hora: 11:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001769-16.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADVALDO PROSPERO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 09/10/2018, Hora: 09:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001770-98.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:20/09/2018, Hora: 11:00, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001797-81.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR MAURICIO MONTEIRO DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:09/10/2018, Hora: 09:10, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001794-29.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO BEZERRA PEGORARO OAB - MT23871/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 02/10/2018, Hora: 08:30, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001779-60.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA DE ALMEIDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 09/10/2018, Hora: 08:50, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001776-08.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 09/10/2018, Hora: 08:30, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504184-68.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA HOFFMANN SCHULTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA OAB - MT0018213A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE SCHMIDT GONCALVES (REQUERIDO)

CS BRASIL (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ CARTA / MANDADO DE CITAÇÃO EM 

EXECUÇÃO Dados do processo: Processo: 0504184-68.2014.8.11.0001; 

Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELIDA HOFFMANN SCHULTZ Parte 

Ré: REQUERIDO: TATIANE SCHMIDT GONCALVES, CS BRASIL, ESTADO 

DE MATO GROSSO A presente carta, extraída dos autos da execução 

supra-identificada, tem por finalidade a Citação e Intimação de Vossa 

Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial e CUMPRIMENTO DA 

DECISÃO abaixo disponibilizada. DECISÃO: (...) Após, cite-se as partes 

requeridas TATIANE SCHMIDT GONCALVES e CS BRASIL (pelo endereço 

apresentado junto com os presentes aclaratórios), para, querendo, 

contestar, no prazo de 30 (trinta) dias, com posterior intimação da parte 

autora para impugnar a contestação no prazo de 5 (cinco) dias. 

Dispensa-se a audiência de conciliação no presente caso, com amparo no 

Enunciado nº 1 aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais. Torna-se sem efeito o Recurso Inominado apresentado pela 

parte autora e Estado de Mato Grosso. Publicada no PJe. Intime-se. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito . 

Cumpra-se. -Juiz(a) de Direito. OBSERVAÇÃO: 1) Este processo tramita 

pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na web é 

http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada. CUIABÁ , 27 de julho de 2018. 

Atenciosamente, REYNALDO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY JUNIOR 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: RUA MIRANDA REIS, 441, TELEFONE: (65) 3313-9800, 

POÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-640 - TELEFONE: (65) 33139800

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500257-94.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOELI MARIA DE FIGUEIREDO MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS OAB - MT0014442A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0500257-94.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: SOELI MARIA DE FIGUEIREDO 

MORAIS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: SOELI MARIA DE FIGUEIREDO MORAIS (CPF N° 

045.803.541-68). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$ 18.227,70 - cálculo no Id. 

12931415. Valor para quitação de guia previdenciária: R$2.252,86 Valor 

para quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: 

R$20.480,56 (vinte mil quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e seis 

centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial (Art. 1º - Provimento 68 

da Corregedoria Nacional de Justiça) [2]. Decorrido o prazo supra e não 

havendo manifestação do executado, cumpra-se o Art. 1º, § 1º do 

Provimento 68/2018, da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. [2] Provimento n.º 68, de 3 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002994-08.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IANA SHARLA MARQUES FRANCA CORREA (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: 

1002994-08.2017.8.11.0001 REQUERENTE: IANA SHARLA MARQUES 

FRANCA CORREA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003061-70.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VITORIA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003061-70.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ANA VITORIA DA SILVA 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-28.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LEMES WERK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-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: 

1000449-28.2018.8.11.0001 REQUERENTE: FERNANDO LEMES WERK 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. É cediço que a 

“desistência do feito” somente pode ser deferida até a prolação da 

sentença. Tendo em vista que a parte autora interpôs Embargos de 

Declaração em desfavor da sentença de ID. 12031856, bem como informa 

o protocolo de nova ação, identifica-se a perda superveniente do 

interesse recursal. Ante o exposto, à luz do art. 998, do CPC, 

HOMOLOGA-SE o pedido de desistência do recurso e determina-se sejam 

os autos remetidos ao arquivo, após o trânsito em julgado. Intimem-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002368-86.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERUCI VIEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (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: 

1002368-86.2017.8.11.0001 REQUERENTE: GERUCI VIEIRA COSTA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. GERUCI VIEIRA COSTA, aposentada 

em 23/08/2011, propôs a presente ação contra o Município de Cuiabá, 

almejando a conversão em pecúnia da licença prêmio que acredita fazer 

jus, referente ao período 2001/2006. Citado, a parte reclamada não 

compareceu na audiência de conciliação, porém apresentou contestação. 

Contudo, 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. O artigo 1º do 

Decreto nº 20.910/1932 estabelece que: "Art. 1º - As dívidas passivas da 

União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou 

ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem." negritei Deste modo, os prazos prescricionais são 

contados de forma objetiva, na forma da lei de regência, não havendo que 

se falar em critérios que alarguem sua interpretação e aplicação, sob pena 

de se tentar burlar norma de ordem pública. Observa-se que a parte 

exequente, em que pese arguir ter entrado com requerimento 

administrativo em 2013, não trouxe aos autos qualquer documento que 

corrobore sua alegação, nem comprovou qualquer suspensão ou 

interrupção da prescrição, ônus que lhe incumbia. O Código Civil 

estabelece em seu artigo 132 que computam-se os prazos, excluindo o dia 

do começo e incluindo o do vencimento. Portanto, a parte reclamante se 

aposentou aos 23/08/2011, data que estabelece o marco inicial para a 

contagem do prazo prescricional, e o ajuizamento da ação ocorreu em 

30/08/2017. Ou seja, decorrido mais de cinco anos entre a data da 

aposentadoria e o ingresso da ação, o que enseja a prescrição da 

pretensão. Deste modo, RECONHECE-SE a prescrição da pretensão 

autoral, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, II, do Código de 

Processo Civil/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. 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. Transitada em 

julgado, arquive-se com as anotações de praxe. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, 27 de julho de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504064-25.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ANTERO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GARCIA DA COSTA OAB - MT0013791A-O (ADVOGADO)

NEWTON CARDOSO JUNIOR OAB - MT13958/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504064-25.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ANTONIO ANTERO DE ALMEIDA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se o 

relatório (conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). ANTONIO ANTERO DE ALMEIDA propôs 

execução de título judicial, na qual a parte exequente postula o pagamento 

de quantia certa determinada em sentença, no valor atualizado de R$ 

25.662,65 (vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e dois reais e 

sessenta e cinco centavos) – conforme planilhas Id. 8141786, 8141836, 

8141852. De acordo com o Enunciado 3, do Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Mato Grosso “a execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios 

autos.” (Aprovado XIII Encontro – Cuiabá e Alterado XIV Encontro Cuiabá/ 

DJ nº 9572, de 09/07/2015) A parte executada concorda com o valor 

indicado pela parte exequente (id. 11096644). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor total de R$ 25.662,65 (vinte e cinco mil, 

seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos). Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o correspondente ofício requisitório. E, após, arquive-se com a 

baixa necessária. 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. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, 27 de julho de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001593-37.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA SILVA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (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: 

1001593-37.2018.8.11.0001. REQUERENTE: NILZA SILVA DE QUEIROZ 
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REQUERIDO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

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: 1001655-77.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN RYCHARD ALVES (REQUERENTE)

JRA COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT0011972A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERAL METALURGICA LTDA (REQUERIDO)

EDMAR LUCAS CURVO (REQUERIDO)

METAL WIRE METALURGICA LTDA (REQUERIDO)

E. L. CURVO REPRESENTACOES - ME (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: 

1001655-77.2018.8.11.0001. REQUERENTE: JRA COMERCIO DE 

MADEIRAS EIRELI - EPP, JOHN RYCHARD ALVES REQUERIDO: FERAL 

METALURGICA LTDA, METAL WIRE METALURGICA LTDA, E. L. CURVO 

REPRESENTACOES - ME, EDMAR LUCAS CURVO 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: 1001664-39.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BIO SUPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MS19635 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (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: 

1001664-39.2018.8.11.0001. REQUERENTE: BIO SUPRI COMERCIO E 

REPRESENTACOES EIRELI - ME REQUERIDO: FERNANDO G. DOS SANTOS 

& CIA LTDA - ME 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: 1001597-74.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DUMMEL & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI OAB - MT0017510A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVES PANTA E OLIVEIRA LTDA ME - ME (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: 

1001597-74.2018.8.11.0001 REQUERENTE: DUMMEL & CIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: ALVES PANTA E OLIVEIRA LTDA ME - ME 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: 1001599-44.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMARA MARTINS GRIGGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY LUCAS TAUGINO OAB - MT25077/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 
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(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: 

1001599-44.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ITAMARA MARTINS GRIGGI 

REQUERIDO: FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR 

LTDA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E 

MATERIAL POR ERRO MÉDICO que a parte autora ITAMARA MARTINS 

GRIGGI promove em desfavor de HOSPITAL FEMINA INFANTIL E 

MATERNIDADE. É o sucinto relatório. Os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública detém competência para processar e julgar os feitos em cujo polo 

passivo figurem uma das pessoas jurídicas de direito público 

expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 

5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como 

autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno 

porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 

2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles 

vinculadas.” g.n. Como se percebe, a pessoa jurídica de direito privado 

HOSPITAL FEMINA INFANTIL E MATERNIDADE não enquadra-se em 

nenhuma das hipóteses do artigo supramencionado, não ostentando foro 

neste juízo. Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001658-32.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERT CLINK DE CAMPOS ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERT CLINK DE CAMPOS ARRUDA OAB - MT0019263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINTHIA DINIZ BOZA (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: 

1001658-32.2018.8.11.0001 REQUERENTE: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA REQUERIDO: MARINTHIA DINIZ BOZA Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL que a parte autora 

WEBERT CLINK DE CAMPOS ARRUDA promove em desfavor de 

MARINTHIA DINIZ BOZA. É o sucinto relatório. Os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública detém competência para processar e julgar os feitos em 

cujo polo passivo figurem uma das pessoas jurídicas de direito público 

expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 

5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como 

autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno 

porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 

2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles 

vinculadas.” g.n. Como se percebe, a pessoa física MARINTHIA DINIZ 

BOZA não enquadra-se em nenhuma das hipóteses do artigo 

supramencionado, não ostentando foro neste juízo. Ante o exposto, 

reconhece-se de ofício, a incompetência absoluta deste Juizado para 

processar e julgar o feito e julga-se extinto, sem resolução do mérito, a 

presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º e 485, IV, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 262, DE 26 DE JULHO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pela Excelentíssim a Senhor a Ju íza de 

Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões, Cláudia Beatriz 

Schmidt, por intermédio do Ofício nº 024-2018 - Gab. datado de 

20.07.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear a Senhor a Thays Natanne Macena Pereira, portadora 

da Cédula de Identidade RG - 2177979-1 SSP- MT, cadastrada no CPF 

034.482.981-23, para exercer o cargo de Assessora de Gabinete I I, a 

partir da data da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, 

que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 261, DE 26 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;

 Considerando pedido formulado pela Excelentíssima Senhora Juíza de 

Direito da 2ª Vara Cível, Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, por 

intermédio do Ofício nº 032-2018-Gab. datado de 23.07.2018.

 Artigo 1º - Revogar, a partir de 30 de Julho de 2018, Portaria nº 128-2018, 

datada de 12.04.2018, que designou a servidora Solange de Lucena 

Dantas Costa, matrícula nº 14240, como Gestora Judiciário , na 2ª Vara 

Cível.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799313 Nr: 14050-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MENDONÇA DE FREITAS ME, RAFAEL 

MENDONÇA DE FREITAS

 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 14050-20.2015.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: RAFAEL MENDONÇA DE FREITAS ME e RAFAEL 

MENDONÇA DE FREITAS

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Rafael Mendonça de Freitas Filiação: 

Osmar Ribeiro de Freitas e Nirley Cardoso Mendonça, e Executados(as): 
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Rafael Mendonça de Freitas Me, CNPJ: 08762470000102, 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$ 346,87

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 202,18

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 152,86

Rondonópolis - MT, 26 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.: 798924 Nr: 13871-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR VEICULOS LTDA ME, PATRICIA BEATRIZ 

COUTINHO DE SOUZA, JOSÉ APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE SLOMPO DE 

ALMEIDA(ATUALIZADO) - OAB:18463/0

 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 13871-86.2015.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: VR VEICULOS LTDA ME e PATRICIA BEATRIZ 

COUTINHO DE SOUZA e JOSÉ APARECIDO DE SOUZA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Patricia Beatriz Coutinho de Souza, 

Cpf: 13693400873, Rg: 24433692-1 SSP SP Filiação: Augusto Coutinho e 

Wilma Maria da Fonseca Coutinho, data de nascimento: 28/03/1974, 

brasileiro(a), natural de Araçatuba-SP, casado(a), professora, atualmente 

em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento ao FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 345,59

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 134,24

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 152,86

Rondonópolis - MT, 26 de julho de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386131 Nr: 14192-39.2006.811.0003

 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: BRAS OLIVEIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA ANTUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 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 14192-39.2006.811.0003

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: BRAS OLIVEIRA VIEIRA

PARTE REQUERIDA: MARIA APARECIDA ANTUNES DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Maria Aparecida Antunes da Silva, Cpf: 

09001590900, Rg: 748.810 SSP PR, 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$ 134,24

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 26 de julho de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa
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Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730664 Nr: 11226-59.2013.811.0003

 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: CICERO MOREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARARA AZUL PROJETOS, CONSTRUÇÕES E 

INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - 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 11226-59.2013.811.0003

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: CICERO MOREIRA DE OLIVEIRA

PARTE REQUERIDA: ARARA AZUL PROJETOS, CONSTRUÇÕES E 

INCORPORAÇÕES LTDA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Arara Azul Projetos, Construções e 

Incorporações Ltda, CNPJ: 03323497000177, 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$ 186,30

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 26 de julho de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 719449 Nr: 487-27.2013.811.0003

 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 ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ADALTON EDERLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado do autor, para no prazo de 10(dez) dias, retirar o edital de 

citação e providenciar sua publicação, comprovando nos autos, nos 

termos da decisão de fls. 118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 718300 Nr: 13759-25.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZENILDE MENEZES FONTOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do adgovado do autor, para o prazo de (10) dez dias, retirar o edital, 

providenciar sua publicação e comprovando nos autos, nos termos da 

decisão de fls. 98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 755155 Nr: 10382-75.2014.811.0003

 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: RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXECUTIVE FORESTRY TERCEIRIZAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE BISSONI - 

OAB:18736/OABMT, LUIS FELIPE DE OLIVEIRA OLIVEIRA - 

OAB:7.206-B/MT, MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da autora, para no prazo de (10) dez dias,retirar o edital de 

citação e providenciar a sua publicação, comprovando nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 753982 Nr: 9789-46.2014.811.0003

 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 APARECIDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO DE MORAES NETO, IMOBILIARIA 

PANTANAL LTDA, PAULO CESAR SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218 OAB/MT, BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - OAB:16257, 

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B

 Por tais fundamentos, dou o processo por saneado.Analisando a questão 

posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do 

Código de Processo Civil.Defiro a prova oral requerida pelas partes, e dou 

por saneado o feito.Para o desate da questão, e a fim de se evitar 

qualquer futura alegação de nulidade por cerceamento de defesa, defiro o 

pedido de produção de prova oral. Assim, designo o dia 06 de setembro 

de 2018, às 15:00 horas, para audiência de instrução e julgamento, e o 

faço com amparo no artigo 357, do Código de Processo Civil.Fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol de 

testemunhas, na forma do § 4º, do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se de 

imediato.Rondonópolis-Mt., 13/junho/2.018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 818824 Nr: 2508-68.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN SALVIANO DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN SALVIANO DOS SANTOS - 

OAB:12851-B/MT, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 Do advogado da parte impugnada para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 149/155.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 798006 Nr: 13480-34.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA BERTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE 

RONDONÓPOLIS, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

BERTONI - OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT3127A, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Dos advogados das partes requerida e requerente para, no prazo legal, 

manifestar quanto aos Embargos de Declaração (fl. 105/106), interposto 

pela parte denunciada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 428195 Nr: 10367-82.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCM - CONSTRUTORA CASTRO MENDONCA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ZANOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSÉ GIRALDES 

PORTELA - OAB:OAB-MT10.081

 Do advogado do exequente para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 324/346, interposto pela 

parte executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 781064 Nr: 6596-86.2015.811.0003

 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: FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA, DINARA 

CAREGNATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE 

CARGAS DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - 

OAB:4783-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 172/190.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005442-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Z8 TRANSPORTE DE CARGA RODOVIARIA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005442-11/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Campo 

Grande – MS Autor: Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. 

Réu: Z8 Transporte de Carga Rodoviária. Vistos, etc. RODOBENS 

COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressara neste juízo com a presente “Carta Precatória” em 

desfavor Z8 TRANSPORTE DE CARGA RODOVIÁRIA, pessoa jurídica de 

direito privado, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Cumpra-se a 

liminar deferida às (fls.21/23 – correspondência ID 14164474 – Processo 

nº0812089-19.2017.8.12.0001), nos termos do art.101 da Lei 

nº13.043/2014. Uma vez cumprida, intime-se a parte autora para requerer 

o que direito, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005447-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL FRUT FRUTAS E VERDURAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005447-33/2018 Ação: Cobrança Autora: Rural Frut Frutas e Verduras 

Ltda. Réu: Compacta Comercial Ltda – Supermercado Big Master 

Compacta Comercial Ltda. Vistos, etc. RURAL FRUT FRUTAS E 

VERDURAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Cobrança” em desfavor de COMPACTA 

COMERCIAL LTDA – SUPERMERCADO BIG MASTER COMPACTA 

COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido 

de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Em consonância 

com o disposto no artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 05 de novembro de 2018, 

às 09h00min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 

246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem 

no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a 

tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005652-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA PAULO DE MORAIS (REQUERENTE)

ILSON PAULO DE MORAIS (REQUERENTE)

JOSEFA PAULO DE MORAES (REQUERENTE)

APARECIDA PAULO DE MORAIS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NEVES DOS SANTOS OAB - MT15257 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005652-62.2018.8.11.00003 Ação: Alvará Judicial Autores: Josefa 

Paulo de Morais e Outros. Vistos, etc. Da análise detida dos autos, 

verifica-se que o feito se trata de “Ação de Alvará Judicial”. In casu, 

considerando que o nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do 

Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado de Mato 

Grosso, em face do que estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 

4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca somente as Varas de Família e 

Sucessões têm competência para processar e julgar os feitos envolvendo 

as matérias de família e sucessões, bem como as ações de jurisdição 

voluntária (destaquei). Assim, verifica-se a incompetência deste Juízo 

para processar o presente feito, pelo que determino a remessa destes 

autos uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões desta 

Comarca, mediante as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005627-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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FELICIANO VIEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005627-49/2018 Ação: Cobrança Autora: Feliciano Vieira Neto. Ré: 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Vistos, etc. 

FELICIANO VIEIRA NETO, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório” em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

pleiteando assistência judiciária, vindo os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando o documento de (fl.45 – correspondência ID 14269179, 

fl.02), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, 

NCPC). Considerando o fato de que a presente ação versa sobre 

cobrança de seguro obrigatório em decorrência de acidente de veículo 

automotor e, ciente de que é de conhecimento público que a seguradora 

que integra o polo passivo, neste tipo de ação, costumeiramente entabula 

acordo, somente, após a produção de prova pericial, hei por bem não 

designar a audiência de conciliação prevista no artigo 344 do Código de 

Processo Civil e o faço com fulcro no artigo 139, incisos II, V e VI do 

Código de Processo Civil. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 

246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem 

no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a 

tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª. Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005753-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DUARTE MARQUES CABRAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO)

RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL OAB - MT15542/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005753-02.2018.8.11.0003. 

AUTOR: VERA LUCIA DUARTE MARQUES CABRAL RÉU: MORRO DA 

MESA CONCESSIONARIA S/A. Vistos e examinados. Intime-se a parte 

autora para que proceda a juntada de certidão de óbito de Noé Batista 

Cabral, bem como certidão de casamento, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial. Transcorrido o prazo in albis, 

certifique-se. Após, independentemente de nova intimação, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005747-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DA CRUZ DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J.J. LOCACOES E TRANSPORTES PESADOS LTDA - ME (RÉU)

BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005747-92.2018.8.11.0003. 

AUTOR: JOELSON DA CRUZ DO NASCIMENTO RÉU: J.J. LOCACOES E 

TRANSPORTES PESADOS LTDA - ME, BRADESCO AUTO/RE CIA DE 

SEGUROS Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para que 

proceda a juntada de documento pessoal de Rivian Fabian de Ramos 

Nascimento, bem como para que proceda a sua inclusão no polo ativo do 

Sistema Pje, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, 

independentemente de nova intimação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005769-53.2018.8.11.0003

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:

LOURIVALDO RODRIGUES LUCINDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005769-53.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: LOURIVALDO RODRIGUES LUCINDO Vistos e 

examinados. 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. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005770-38.2018.8.11.0003

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:

DAIANE APARECIDA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005770-38.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: DAIANE APARECIDA DE SOUZA 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 mora Analisando 

os autos, observa-se que a notificação extrajudicial, com o intuito de 

constituir o devedor em mora, foi devolvida pela empresa de correios pelo 

motivo “endereço insuficiente”. É certo que a constituição em mora do 

devedor é requisito imprescindível para o ajuizamento da ação busca e 

apreensão, bem como o edital de protesto somente pode ser reputado 

válido após o esgotamento de meios para localização do devedor. Neste 

sentido: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO 

POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - 

PROTESTO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO 

DEVEDOR - MORA NÃO CONSTITUÍDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da 

Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do 

Decreto-Lei nº 911/69, e pode se dar por meio de carta registrada com 

aviso de recebimento. Não demonstrado o efetivo recebimento da 

notificação extrajudicial pelo motivo “endereço insuficiente”, não resta 

comprovada a mora do devedor fiduciário. A jurisprudência do STJ 

considera que a intimação do protesto por edital é meio hábil para a 

caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a 
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localização do devedor (STJ. AgRg no AREsp 357.407/RS). (AP nº 

0000440-67.2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 

11/07/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – PROTESTO 

DO TÍTULO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS 

MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CONFIGURADA 

- REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 

DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E 

REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO 

DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão 

fundada em alienação fiduciária, e a intimação mediante protesto por edital 

só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios 

para a localização do devedor. Aplica-se o efeito translativo à decisão 

proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse 

elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a 

consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito. (Ag nº 

1002788-60.2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 

08/06/2018) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIARIA 

– DOCUMENTO ORIGINAL – DESNECESSIDADE – INÉPCIA DA INICIAL 

AFASTADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE 

CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – ENDEREÇO INSUFICIENTE – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCESSO EXTINTO - RECURSO PROVIDO. (...) A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do 

edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora 

para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem 

colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, 

devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que 

dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. 

(Ap 50840/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 

26/06/2017) Dessa forma, intime-se a parte autora para que junte aos 

autos comprovante de constituição em mora da parte devedora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 732525 Nr: 12721-41.2013.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO ALVES PEQUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORCELINA BARBOSA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR D`MOURA - 

OAB:MT/5.681, MAURICIO CASTILHO SOARES - OAB:MT/11.464, 

WELITON W GARCIA - OAB:MT/12.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534

 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.: 424700 Nr: 6800-43.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HADAN FELIPE PORFIRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNILDA LOHMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADAN FELIPE PORFÍRIO - 

OAB:13.715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 Intimação do patrono da parte autora, para comprovar nos autos o 

recolhimento da guia referente ao selo, com a finalidade de regularizar a 

Certidão de dívida expedida nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 410501 Nr: 6528-83.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZATIX TECNOLOGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247.319S/P, FRANCIS TED FERNANDES - OAB:208099/SP, 

Graziella Nascimento Teixeira - OAB:22425/O, LEONARDO DE 

CAMARGO MARTINS - OAB:33105/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MERCIA CHAVES ALVES 

PEREIRA KLAUS - OAB:MT/10635, RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 CERTIFICO que, em consulta ao SisconDJ, para fim de cumprimento da r. 

Decisão de fls. 240, quanto ao levantamento do remanescente, constatei a 

existência da quantia de R$ 4.273,62 (quatro mil, duzentos e setenta e três 

reais e sessenta e dois centavos) vinculada a estes autos (extrato 

anexo). Dessa forma, procedo a INTIMAÇÃO das partes para se 

manifestarem, requerendo, para tanto, o que entenderem de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 709312 Nr: 4229-94.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE GONÇALVES JOVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para apresentar a guia de 

recolhimento do selo, com a finalidade de regularizar a Certidão de Dívida 

expedida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 347276 Nr: 2688-70.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IARA MERJAN SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO SILVA BRETAS - 

OAB:31997/PR, CARLA FERNANDES RIBEIRO BONFIM - OAB:OAB/PR 

47993, CELSO NOBUYUKI YOKOTA - OAB:33389/PR, JULIO CESAR 

TISSIANI BONJORNO - OAB:33390 OAB/PR

 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. 

138, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 704298 Nr: 12275-09.2011.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. MOHAMED CHARANEK ME (CONVENIÊNCIA 
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CENTRAL), FIRAS MOHAMED CHARANEK

 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 a manifestar 

acerca das informações de fls.175/177, 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.: 405487 Nr: 1235-35.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GERALDO PAVEGLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA DURANTE - 

OAB:10282/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/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 a manifestar 

acerca das informações de fls.178/179, 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.: 405836 Nr: 1551-48.2008.811.0003

 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: JOEL RAMOS LOUREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DE SANTANA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIRIATO BISPO SEABRA - 

OAB:11061/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 

manifestar, no prazo legal, acerca das informações de fls. 84/85, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 726944 Nr: 7849-80.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GABRIELA LTDA - ME, 

SEBASTIAO MAURICIO GALVÃO, MARLENE ALVES GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:OAB/PR 25.276, MICHELLE DE OLIVEIRA B. PESCH - 

OAB:OAB- PR 63.545, Stephany Mary Ferreira Regis da Silva - 

OAB:53.612-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 443223 Nr: 11891-80.2010.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI CUSTODIO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOEING - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE 

- OAB:12196

 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 da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 103, 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.: 381313 Nr: 9571-96.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU REIS DUARTE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/RO, LUIZ GONCALO DA SILVA - OAB:MT/4265

 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.103/104, 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.: 738017 Nr: 707-88.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX JOSE DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - OAB:OAB/SP157.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:16869/O, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11834/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 das fls. 129, no prazo legal, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 703676 Nr: 11653-27.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVAN LUIZ BERTOL, IVETE 

TEREZINHA TRICHES BERTOL, MARIA HELENA TRICHES, CARMELINA 

SANSON TRICHES, JOCIANE TRICHES SILVESTRI, SIDNEI SILVESTRI, 

JOAO CARLOS DIEL, SILVANA APARECIDA TRICHES DIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/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 a advogada Dra. Jociane Triches, inscrita na 

OAB 27.876/PR, para que traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

instrumento que lhe outorga poderes para representar referidas partes em 

juízo, conforme r. decisão de fls. 126.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 707051 Nr: 1801-42.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO TEIXEIRA, ARNALDO FRANCISCO 
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TEIXEIRA, CRISTÓVÃO JOSÉ TEIXEIRA, SANDRA QUINTEIRO DE ALMEIDA 

TEIXEIRA, MARIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO TEIXEIRA, ROSMARI 

DE C. CAVASAN TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14574/MT, WALDEMAR NESTOR DE 

ARAUJO FILHO - OAB:MT/8053

 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 das informações de fls. 350/357, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 807013 Nr: 17030-37.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA GRAPIGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLY PRISCILA REZENDE 

DE ALMEIDA - OAB:18562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-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 (a) procurador (a) da parte autora, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de folhas 

nº 90/108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 862346 Nr: 4015-30.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTHISA ACESSORIOS LTDA ME, DEBORAH 

REGINA LEMOS CARDOSO, BERTHA LEMOS CARDOSO, ISABEAU LEMOS 

CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-B, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se no prazo legal sobre as correspondências devolvidas de 

folhas nº 32/34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 371420 Nr: 109-18.2006.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXWEL SOARES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENIAS DE CARVALHO, ALAIDE GOMES DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA PAES - 

OAB:9298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 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 das fls. 373, 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.: 376594 Nr: 4855-26.2006.811.0003

 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: MARIA DE LOURDES BORGES FILHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON ALVES DOS SANTOS, LINA 

MARQUES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para comparecer a esta escrivania 

da 2ª Vara Cível, com a finalidade de retirar o Mandado de Averbação 

expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 730276 Nr: 10865-42.2013.811.0003

 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: ANTONIO RUGINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE FLEX COMERCIO E SERVIÇOS DE 

TELEFONIA LTDA, SERASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816/MT, ROSANA BENENCASE - OAB:120552/SP

 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 Apelação de folhas nº 166/170.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 702934 Nr: 10912-84.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE ANDRADE GERALDES, ERIKA 

IGARASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESIEL SOARES DE QUEIROZ ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA IGARASHI - 

OAB:11.312/MT, MARIA JOSÉ DE ANDRADE GERALDES - OAB:2671/MT

 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 a manifestar 

acerca das informações de fls.225/226, no prazo legal, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 758030 Nr: 12134-82.2014.811.0003

 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: ESPÓLIO DE ALDIMARIO BEZERRA CAVALCANTE, 

GUIOMAR APARECIDA CAVALCANTE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO SOCORRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:OAB/MT 16.955

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para se 

manifestarem acerca do retorno da Carta Precatória de folhas nº 200/234.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 63232 Nr: 11781-38.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA MANCUSO ARRUDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR FRANCISCO DE 

LIMA - OAB:OAB/SP 303.709, JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:136799

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o Dr. CARLOS FRANCISCO QUESADA, 

OAB/MT nº 6288-A/MT, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em 

cartório os autos que se encontram com carga, sob pena de busca e 

apreensão, além de perder o direito à vista fora de cartório e multa 

correspondente à metade do salário mínimo, tudo em conformidade com o 

artigo 234 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 704074 Nr: 12051-71.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHMAD CHAOUKI KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA MARIA CETOLIN FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:MT/1822A

 Intimação do patrono da parte autora, para acostar aos autos o 

comprovante de recolhimento do selo, com a finalidade de regularizar a 

Certidão de Dívida expedida nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 704025 Nr: 12002-30.2011.811.0003

 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: ELIO PEREIRA DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS PEREIRA DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO FERRAZ DE 

ANDRADE - OAB:6973/MT, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-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, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de folhas nº 

93/106.

 Intimação da Parte Autora

 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 autora para que, em 5 (cinco) 

dias, manifeste-se acerca das fls.193, requerendo o que entender de 

direito sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 61297 Nr: 9678-58.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA ZENAIDE BATISTA, MASSA 

FALIDA DE CONFECCÕES LOJÃO DO QUEIMA LTDA, EDMILSON 

PAULISTA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:MT/1822A

 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 das informações de fls. 174/176, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 780560 Nr: 6429-69.2015.811.0003

 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: MICHAEL DOUGLAS ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:14012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT8506A

 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 do petitório de fls. 113/115, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 724169 Nr: 5157-11.2013.811.0003

 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: MALVINA LOURENÇO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALARICO CANDIDO TOLENTINO DE BARROS, 

IGOR LIRA FALCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

JUSTIÇA GRATUITA

AUTOS N.º 5157-11.2013.811.0003

 ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: MALVINA LOURENÇO DE JESUS

PARTE RÉ: ALARICO CANDIDO TOLENTINO DE BARROS e IGOR LIRA 

FALCO

CITANDOS: IGOR LIRA FALCO, inscrito no CPF: 860.665.281-49.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/04/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 15.073,20

FINALIDADE: CITAÇÃO DO CONFINANTE, o Sr. IGOR LIRA FALCO, acima 

qualificado, 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, em que Malvino 

Lourenço de Jesus move contra Alarico Candido Tolentino de Barros, 

sendo distribuída em 15 de abril de 2013, sob o código identificador nº 
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724169 e numeração única do CNJ- Conselho Nacional de Justiça 

5157-11.2013.811.0003, tendo como valor da causa R$ 15.073,20 (quinze 

mil, setenta e três reais e vinte centavos). Alega a parte autora ser 

possuidora do imóvel matriculado sob o n. 41.987, com área total de 

469,40m², há mais de 40 (quarenta) anos, exercendo sobre o referido 

imóvel a posse mansa, pacífica e sem interrupção.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: 01 (uma) área de terrenos 

caracterizada como lote n. 3-B, da quadra n. 51-A, no Centro - A, zona 

urbana desta cidade, localizado na Av. Dom Vunibaldo, descrito na 

matricula 41987, do Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, com 

área de 469 m2.

DESPACHO: “Feitos Cíveis n º 5157-11/2013 Ação: Usucapião Autor: 

Malvina Lourenço de Jesus Réu: Alarico Candido Tolentino Vistos, etc. É 

sabido que, para que a parte goze dos benefícios da justiça gratuita, 

basta-lhe firmar impossibilidade de solver as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo próprio, ou da família "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" art. 4º da Lei nº 1.060/50. E, afirmada, a 

condição de pobreza, para aquele fim, é verdade jurídica presumida, até 

prova em contrário e, nesse sentido é a jurisprudência. "Para que a parte 

obtenha o benefício da assistência judiciária jurídica, basta a simples 

afirmação da sua pobreza, até prova em contrário" (RSTJ 7/414). 

"Assistência Judiciária. Justiça Gratuita. Concessão do benefício mediante 

presunção iuris tantum de pobreza decorrente da afirmação da parte de 

que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários 

de advogado sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. 

Admissibilidade. Inteligência do art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF" (RE 

204.305-PR, 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, julgado em 05.05.98, 

Rel. Min. Moreira Alves). Assim, hei por bem em deferir o pedido de 

Assistência Judiciária à parte autora. Cite-se pessoalmente, com prazo de 

(15) quinze dias, a pessoa em cujo nome estiver transcrito o imóvel, bem 

como os confinantes nos endereços declinados, e por edital, com prazo 

de (30) trinta dias, os interessados, ausentes incertos e desconhecidos. 

Cientifiquem-se para que manifestem eventual interesse na causa a União, 

o Estado e o Município, encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e 

dos documentos que instruíram. Cumprida a determinação supra, dê-se 

vista dos autos ao representante do Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-Mt., 30 de abril de 2013 Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito, em substituição legal."

"Vistos e examinados. Ante a notória dificuldade em se encontrar a parte 

requerida para a citação pessoal, e tendo em conta que, para a realização 

da citação por edital basta a afirmação do autor, DEFIRO o pedido 

formulado. Nesse sentido: “AÇÃO RESCISÓRIA - INDICAÇÃO DO ART. 

485, V, DO CPC - FALÊNCIA - CITAÇÃO POR EDITAL - FALTA DE 

DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - 

DESNECESSIADE NO CASO CONCRETO - PROVA DA FRUSTRAÇÃO DA 

DILIGÊNCIA NOUTROS PROCESSOS, INCLUSIVE CERTIDÃO DE OFICIAL DE 

JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA - ÔNUS DO AUTOR NÃO 

DESINCUMBIDO - PREENCHIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 232, I, DO CPC 

- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE FALÊNCIA - DEMANDA RECEBIDA E 

JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O art. 232 do CPC dispõe que, para a 

realização da citação por edital, basta a afirmação do autor ou a certidão 

do oficial quanto à presença das circunstâncias previstas nos incisos I e II 

do art. 231 do citado Código Processual.(AR, 29922/2010, 

DES.SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 02/12/2010, 

Data da publicação no DJE 18/03/2011.). Providencie-se, pois, a citação 

por edital da parte requerida. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.”

Eu, Solange de Lucena Dantas Costa, Analista Judiciária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 27 de julho de 2018.

Angélica Alves de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 793879 Nr: 11831-34.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL MOREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DE SOUZA, SEBASTIÃO 

RIBEIRO, ARACY REINALDO RODRIGUES, EDAGMAR DALBÉRIO, ITRIO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/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 para JUNTAR 

aos autos o endereço dos requeridos, o Sr. Itrio Rodrigues e a Sra. Aracy 

Reinaldo Rodrigues, para fim de cumprimento integral da r. Decisão de fls. 

59, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 418575 Nr: 1033-24.2009.811.0003

 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: TANIA MARA CHAVARELLI CASSERE, FLAVIO 

CASTRO CASSERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DINYSIO MANHANI, IZAIR 

BRUMATTI MANHANI, JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/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 para 

COLACIONAR aos autos os documentos descritos às fls. 116/117, para 

fins de remessa à Procuradoria Geral do Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 791128 Nr: 10690-77.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR SPINELLI E SPINELLI LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR ALVES SPROCATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HALLEM ALVES SPROCATI - 

OAB:16954/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 sobre a correspondência devolvida de folhas nº 104.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 707689 Nr: 2498-63.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DE OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI (BRASIL TELECOM CALL CENTER S/A)

 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: 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 os procuradores das partes para 

manifestarem, no prazo legal, sobre as folhas. 205/207, requerendo, para 

tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 414362 Nr: 10008-69.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILTON NOGUEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3584-A/MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Do procurador da parte requerida para no prazo legal manifestar sobre a 

petição e documentos da parte autora de fls 273/300.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 449699 Nr: 4879-78.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON ROBERTO SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948 - A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SOARES DA COSTA 

- OAB:MT/5.157, GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao Recurso de Embargos de declaração 

de folhas nº74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 406658 Nr: 2366-45.2008.811.0003

 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: WALDEZ DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DE MORAES VIANA - 

OAB:MT/19177-O, IBIRACI NASCIMENTO DA SILVEIRA - 

OAB:12788-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB:MT/10320 - B, marcelo ribeiro côco - OAB:99771 RJ

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento ao feito, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 403421 Nr: 16925-41.2007.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR ROBERTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:MT/4611-B, LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - 

OAB:OAB/MT 6814-B

 Do procurador da parte do r. despacho de fls 316 a seguir 

transcrito:Vistos etc.

Sobre a inércia do devedor, manifeste-se o credor requerendo o que 

entender de direito em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 415346 Nr: 10985-61.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERCI OLIVEIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA DOS ARBUES NERY DA 

SILVA - OAB:MT/9923 - B, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - 

OAB:3764/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 os procuradores das partes para 

manifestarem, no prazo legal, sobre as folhas.381/383 , requerendo, para 

tanto, o que entenderem de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005740-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CORES ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005740-03.2018.8.11.0003. 

AUTOR: CORES ENGENHARIA LTDA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos e Examinados. CORES ENGENHARIA LTDA ingressou com AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA em face de VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A, pelos 

motivos expostos na exordial, pleiteando a concessão de tutela 

antecipada para que a requerida seja compelida a promover o desbloqueio 

imediato dos números de telefones (66) 99663-9173, (66) 99984 7468, 

(66) 99624 1313, (66) 99654-6492 e (66) 99984-1760”, a cobrar a quantia 

mensal de R$538,92 (quinhentos e trinta e oito reais e noventa e dois 

centavos) referentes as linhas telefônicas em questão, bem como, que 

sejam canceladas 02(duas) linhas não contratadas e utilizadas, sob pena 

de multa diária. Vieram-me conclusos. I – Da inicial Recebo a inicial, uma 

vez que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do 

Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 11 de outubro de 2018 às 10:00 horas. 

Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 2ª 

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 2% (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 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá 

informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção. II – Da tutela Em se tratando de pedido de 

antecipação de tutela, necessário se apresenta a verificação do 
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preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que 

não há verossimilhança nas alegações da parte autora, de forma que é 

indiscutível que seja iniciado o devido processo legal, com a formação do 

contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados na exordial. 

Deste modo, ausente a verossimilhança das alegações da parte autora, o 

indeferimento da antecipação de tutela é medida que se impõe. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial: TUTELA DE URGÊNCIA – 

INDEFERIMENTO - SERVIÇOS DE TELEFONIA – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - Decisão que indefere a tutela de urgência que objetiva a 

restauração dos serviços de telefonia, emissão de boletos no valor e 

moldes contratados, abstenção de cobrança das importâncias dos boletos 

já enviados em valores superiores ao devido e não emissão de boletos 

futuros superiores ao devido, sob pena de multa diária - Impossibilidade - 

Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC - Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( T J - S P  2 0 5 8 6 6 1 1 1 2 0 1 8 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2058661-11.2018.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 

05/06/2018, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

05/06/2018) Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA MÓVEL. TUTELA 

ANTECIPADA. DESBLOQUEIO. Ausência de prova inequívoca da 

verossimilhança das alegações da parte agravante, indispensável à 

pretendida antecipação de tutela, consoante o disposto no art. 273 do 

CPC, razão pela qual é de ser mantido o indeferimento do pedido de 

desbloqueio das linhas telefônicas. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70032514648, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa 

Franz, Julgado em 15/10/2009) Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que a medida poderá ser revista em 

qualquer momento processual, caso aportem novas provas aos autos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005765-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROCHA BARRA OAB - BA9048 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRADE COMERCIO DE CIMENTO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005765-16.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: ANDRADE 

COMERCIO DE CIMENTO EIRELI - ME Vistos e examinados. Cuida-se de 

requerimento para cumprimento de busca e apreensão de veículo, cuja 

liminar já foi deferida no Processo nº 8000675-97.2017.8.05.0264, em 

trâmite na Comarca de Ubaitaba/BA. O pleito obedeceu ao disposto no art. 

12, § 3º, da Lei nº 911/1969, motivo pelo qual deve ser deferido. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão. Efetivado o seu cumprimento, 

comunique-se o juízo em que tramita a ação. Após, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005760-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERONICE BATISTA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SÁVIO DANILO LOPES LEITE OAB - MT13507/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005760-91.2018.8.11.0003. 

AUTOR: ERONICE BATISTA DE SOUZA RÉU: UNIMED RONDONOPOLIS 

COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Vistos e examinados. I – Da 

justiça gratuita Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 11 de outubro de 2018, às 10:30 horas. Assento 

que a audiência será realizada na sala de audiência desta 2ª Vara Cível, 

no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o 

§3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. III – Da tutela de urgência No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo que a probabilidade do direito 

alegado e o perigo de dano, encontram-se devidamente demonstrados 

pelos relatórios e exames médicos que atestam a necessidade do 

tratamento pleiteado e o risco do quadro clínico da paciente se agravar, 

caso a tutela de urgência não seja deferida. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PLANO DE SAÚDE - TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - ROL DA AGÊNCIA NACIONAL 

DE SAÚDE COMPLEMENTAR - NÃO PREVISÃO - ROL EXEMPLIFICATIVO 1 

- A concessão da tutela provisória de urgência, de natureza antecipada e 

em caráter incidental, está condicionada à demonstração da probabilidade 

do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como da ausência de perigo de irreversibilidade do provimento jurisdicional 

antecipatório (art. 300, § 3º, do CPC). 2 - A ausência de previsão de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030530/7/2018 Página 442 de 614



procedimento clínico ou de fornecimento de medicamento para o 

tratamento de determinada doença no rol da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) não pode servir, exclusivamente, de base para a 

negativa do tratamento, quando a cobertura para a doença é prevista no 

contrato. Precedentes do STJ. 3 - Demonstrada a urgência na realização 

do tratamento de doença do sangue, que causa anemia e fraqueza em 

pessoa de idade avançada, deve-se deferir o pedido de fornecimento de 

medicamento pelo plano de saúde. (TJ-MG - AI: 10000160794509001 MG, 

Relator: Octávio de Almeida Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 

03/10/0017, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

10/10/2017) Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Direito 

constitucional. Direito à saúde. Tutela de urgência. Fornecimento do 

medicamento Revolade 50mg à agravada, portadora de púrpura 

trombocitopênica idiopática. Supremacia do princípio da dignidade da 

pessoa humana. Solidariedade entre os entes da federação. Súmula nº 65 

do TJRJ. Valor da multa que se encontra compatível com a urgência da 

medida. Decisão agravada que não se revela teratológica, contrária à lei 

ou à prova dos autos. Aplicação do verbete nº 59 desta Corte. 

Precedentes jurisprudenciais. Negado provimento ao recurso. (TJ-RJ - AI: 

00047479520178190000 RIO DE JANEIRO RIO DAS OSTRAS 1 VARA, 

Relator: CLÁUDIA TELLES DE MENEZES, Data de Julgamento: 28/03/2017, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2017) Assim, 

presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada, 

em virtude do risco de vida, prudente a concessão da medida para que o 

plano de saúde proceda ao fornecimento do medicamento receitado pelo 

médico, até decisão final da causa. Consigno, que em se tratando de 

conflito entre o direito à vida do associado e o direito patrimonial do plano 

de saúde, é de rigor prestigiar aquele em detrimento deste, pois o direito à 

vida, assegurado na Constituição da República (art. 1º, inciso III; art. 3º, IV; 

e art. 5º, caput), merece proteção especial. Ante o exposto, DEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para que a parte requerida CUSTEIE ou 

FORNEÇA o medicamento ELTROMBOPAGUE OLAMINA 25mg, para 

utilização conforme orientação médica (75mg/dia – 3 comprimidos de 

25mg) pelo período, inicial, de 12 (doze) meses, no prazo de 72 (setenta e 

duas) horas, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até ulterior decisão de mérito. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004309-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANI FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L R M DE SOUZA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LEANDRO FERREIRA VAZ (TESTEMUNHA)

VIVIANE PORTO FERREIRA (TESTEMUNHA)

ALESSANDRA DE SOUZA VAZ (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004309-31.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 

de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004292-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DONIZETE BEATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA BOLINA PELLINI OAB - SP310537 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004292-92.2018.8.11.0003. Vistos etc. I – Ante o 

recolhimento das custas processuais, cite o executado para pagamento 

do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo os honorários advocatícios 

no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. No caso de 

pagamento integral da dívida, os honorários serão reduzidos pela metade. 

Havendo o prosseguimento do feito, os mesmos poderão ser elevados ao 

importe de 20% (vinte por cento), quando rejeitados os embargos à 

execução ou ao final da execução levando em consideração o trabalho 

realizado pelo advogado do exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - 

Não formalizado o pagamento do débito e não havendo nomeação de bens 

no prazo de 03 (três) dias, proceda a penhora e avaliação de tantos 

quantos bens bastem para o pagamento do valor principal atualizado, dos 

juros, das custas e dos honorários advocatícios. IV – Se o devedor não 

for encontrado no momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho 

procurá-lo nos 10 (dez) dias seguintes, por duas vezes distintas e 

havendo suspeita de ocultação, deverá realizar a citação com hora certa 

(art. 830,do CPC). V – Formalizada a constrição judicial, caso o executado 

não esteja presente no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono 

constituído e não havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá 

ser realizada, preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do 

CPC). Havendo a penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se 

casado for. VI – Cientifique o devedor que, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada do ato 

citatório (art. 915, CPC). VII – Caso o executado reconheça o crédito do 

exequente, poderá efetuar o parcelamento do débito, mediante o depósito 

de 30% (trinta por cento) do valor da execução, acrescido das custas e 

dos honorários advocatícios, pagando o saldo restante em 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% 

(um por cento) ao mês (art. 916, do CPC). Após a formalização do 

depósito, dê-se vista ao credor. VIII – Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001026-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINDO VALTER PALHANO NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA OAB - MT0016451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON SOUZA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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.Processo nº 1001026-97.2018.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 – Certifique a 

tempestividade da peça defensiva, observando os termos do artigo 186, 

do CPC. 2.0 - 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, 27 de julho 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001898-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ADRIANO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001898-15.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 

de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000212-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON CASTRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS OAB - MT0019730A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005146-57.2016.8.11.0003 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 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, 

27 de julho 2018 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009304-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LACERDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY AMARAL DE ANDRADE OAB - MT24017/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO MASTRANGELO TOMAZETI OAB - SP0204263A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1009304-24.2017.8.11.0003 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 05 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, 

27 de julho 2018 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002790-89.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INTERCONTINENTAL FOODS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Souvenir Dal Bó Junior OAB - MT0011058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

FRIGORIFICO FRIGOCRUZ LTDA - ME (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

ANDRE BALBINO BONNES OAB - PR15837-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002790-89.2016.8.11.0003 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 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, 

27 de julho 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000780-72.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA APARECIDA BISPO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS- AMBEV (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE GONCALVES OAB - SP0131351A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000780-72.2016.8.11.0003 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 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, 

27 de julho 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005146-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYANE RODRIGUES ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005146-57.2016.8.11.0003 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 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, 

27 de julho 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003001-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BERGAMASCHI & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA RODO AGUIA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003001-91.2017.8.11.0003. Vistos etc. I – Defiro o pedido 

formulado pelo credor. Expeça Carta Precatória para a Comarca de Luiz 

Antônio/SP, com prazo de 20 (vinte) dias, para citação da executada, no 

endereço informado na exordial. II – Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis - MT, 27 de julho 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003064-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETT ROMANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL XAVIER DE PAULA OAB - MT13969/O (ADVOGADO)

TIAGO XAVIER DE PAULA OAB - MT0015473A (ADVOGADO)

GERSON CAMILO DE PAULA OAB - MT0005179S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE FERNANDO TOLEDO HOMEM (RÉU)

ANA PAULA CANDIANE TOLEDO (RÉU)

L. F. T. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003064-82.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

suspensão do andamento processual pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 

na forma requerida pela autora no Id. 13792363. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis - MT, 27 de julho 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004172-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FREIRE CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004172-49.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 27 

de julho 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004175-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FREIRE CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004175-04.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 27 

de julho 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002848-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MACLEDI MAGAZINE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE MELO OAB - MT0008604A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002848-58.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime o autor para 

que traga cópia legível do comprovante de pagamento para que se possa 

identificar qual o vencimento das parcelas que foram pagas em 

02.03.2017, bem como junte o extrato de compra e/ou parcelamento que 

originou a dívida, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis - MT, 27 de julho 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001059-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA ENGEL GUTTERRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO STUMPF LUTZ OAB - RS60238 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIANO LUIZ IURK OAB - PR27583 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EVERSON TOMOYOSHI OGAWA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001059-87.2018.8.11.0003. Vistos etc. Designo audiência 

para o dia 04 de setembro de 2018 às 16h00, para inquirição da 

testemunha EVERSON TOMOYOSHI OGAWA. Expeça mandado de 

intimação para cumprimento no endereço constante no Id. 13555804. 

Informe ao Juízo deprecante a data da audiência. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 27 de julho 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001515-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO OAB - SP166822 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI DOMINGOS CHICARELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001515-37.2018.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista que 

não houve o recolhimento das custas processuais para processamento 

da missiva (Id. 14206664), determino a devolução da Carta Precatória com 

as homenagens de estilo, em não sendo possível a devolução, arquive 

com a baixa e anotações necessárias, comunicando ao juízo deprecante. 

Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis - MT, 27 de julho 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009725-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT0008804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS FARAH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009725-14.2017.8.11.0003. Vistos etc. Sobre a 

manifestação do exequente (Id. 12479480), manifeste o Sr. Meirinho em 05 

(cinco) dias, complementando o laudo de avaliação, caso necessário, 

dando vista às partes. Após, devolva a carta precatória com as 

homenagens de estilo. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 27 de julho 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1009854-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON JESUS DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009854-19.2017.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista que 

todos os documentos juntados no formato PDF estão corrompidos 

impossibilitando sua visualização, determino que o requerente proceda 

nova inclusão desde a petição inicial, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

conclusos. Intime. Rondonópolis - MT, 27 de julho 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO
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Despacho Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1001707-38.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RICHELLY MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO)

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001707-38.2016.8.11.0003. Vistos etc. Para melhor 

elucidação dos fatos, bem como para demonstrar se houve ou não 

recebimento do valor de $49,90, determino que o exequente traga o 

extrato bancário relativo aos meses de maio a junho/2013, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 27 de 

julho 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002915-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR (EXECUTADO)

JOSE AUGUSTO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002915-23.2017.8.11.0003. Vistos etc. I - Não havendo 

irresignação das partes, homologo o laudo de avaliação constantes nos 

Num. 11715679 - Pág. 1 e Num. 11715692 - Pág. 1. II – Remeta os autos a 

contadoria judicial para atualização do valor do débito e da avaliação. III - 

Oficie a instituição financeira Banco Pan, no endereço informado no Num. 

13408120 - Pág. 2, para que informe se houve a liquidação do 

financiamento que gerou a alienação fiduciária do veículo placa HDO-7578, 

Renavam 00347127142, de propriedade de José Augusto dos Santos, 

bem como encaminhe o extrato do débito, caso haja parcelas a vencer, no 

prazo de 10 (dez) dias. IV - Vindo as informações, dê-se vista a credora e 

após voltem conclusos. V - Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis - 

MT, 27 de julho 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001423-30.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PINTO DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - SP0173351A (ADVOGADO)

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001423-30.2016.8.11.0003. 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, e tendo em 

vista a controvérsia constante nos autos, designo o dia 06 de setembro de 

2018 às 16h20 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na 

pessoa dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, 

munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. 

Rondonópolis - MT, 27 de julho 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004249-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE MENESES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004249-58.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 27 

de julho 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002029-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO SOARES MARCOLINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLORIA MARIA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002029-87.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido do 

credor. Suspendo o andamento do feito pelo prazo de 15 (quinze) dias. 

Intime. Rondonópolis - MT, 27 de julho 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004125-75.2018.8.11.0003

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:

MARLI PEREIRA MATIAS VICENTE (EXECUTADO)
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M. F. MARCILIO VICENTE - ME (EXECUTADO)

JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004125-75.2018.8.11.0003. Vistos etc. I - Cite os 

executados para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação de tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se os devedores não forem encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso os executados não estejam 

presente no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído 

e não havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser 

realizada, preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). 

Havendo a penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado 

for. VI – Cientifique os devedores que, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderão opor-se à execução por meio de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 

915, CPC). VII – Caso os executados reconheçam o crédito do exequente, 

poderá efetuar o parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, acrescido das custas e dos 

honorários advocatícios, pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por 

cento) ao mês (art. 916, do CPC). Após a formalização do depósito, dê-se 

vista ao credor. VIII - Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis - MT, 27 

de julho 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004968-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SUSETE CAUDURO NAPURI OAB - RS73380 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004968-40.2018.8.11.0003. Vistos etc. Ante os termos da 

manifestação do credor no Id. 14221728, proceda a devolução da Carta 

Precatória com as homenagens de estilo, e não sendo possível a 

devolução, arquive com a baixa e anotações necessárias, comunicando 

ao juízo deprecante. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 

de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001355-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR CARVALHO DA SILVA (AUTOR)

LAURIENE DE LIMA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXYBENS COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME (RÉU)

LIFAN MOTORS RIO VEICULOS E PECAS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA SANTANA D ANGELO MAZARA OAB - SP139046 

(ADVOGADO)

FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE OAB - MT6973/O (ADVOGADO)

JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO OAB - MT3052/A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001355-80.2016.8.11.0003 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 19 de setembro de 2018 

às 16h20 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, 

27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005271-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMANDO TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL KAPPES OAB - MT0014185A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO OAB - SP0215351A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005271-25.2016.8.11.0003 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 19 de setembro de 2018 

às 16h40 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001740-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CAMILO FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001740-57.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que nada 

deve a requerida. Sustenta que efetuou o pagamento da fatura do mês de 

março/2017 no valor de R$ 262,93 em duplicidade, fato que foi 

solucionado pela requerida, sendo feita a compensação do valor da fatura 

do mês de abril no valor de R$ 257,26, ficando o requerente com um 

crédito de R$ 5,67 (cinco reais e sessenta e sete centavos), e mesmo 

assim a requerida lançou seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, em relação a fatura no valor de R$ 257,26. Em virtude disso, 

pleiteia indenização por danos morais. O artigo 300 do CPC, prevê a 

possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como 

requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo 

do dano ou o risco ao resultado útil do processo. A constatação da 

probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de 

elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau 

de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das 

consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na 

eficácia da realização do direito pleiteado. Nos autos resta demonstrada a 

probabilidade do direito invocado, vez que o título já foi devidamente pago. 

O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação 

justifica-se em razão do flagrante abalo de crédito. Ex positis, concedo a 

tutela provisória de urgência e determino que seja oficiado aos órgãos de 
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proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para a suspensão dos efeitos da 

negativação do nome da autora de seus bancos de dados referente ao 

título com vencimento em 28.04.2017 no importe de R$ 257,26 (duzentos e 

cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), até o trânsito em julgado 

da apreciação de mérito da presente demanda, No que tange à audiência 

de conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar 

pela razoável duração do processo e também de promover, a qualquer 

tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e o documento que instrui a inicial, 

comprova a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002781-30.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIORDIE MIGUEL MAGALHAES WEISS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002781-30.2016.8.11.0003 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 04 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, 

27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002981-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEISS & NAKAYAMA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOM GABRIEL ACABAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS CONEJO OAB - MT13056/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002981-37.2016.8.11.0003 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 04 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, 

27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004161-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NORMINDA DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA OAB - MT23500-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004161-88.2016.8.11.0003 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 04 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, 

27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004451-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA & GENOUD LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004451-06.2016.8.11.0003 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 04 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, 

27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000685-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FIGUEIREDO GUIMARAES (AUTOR)

MARIA MENEZES GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 
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(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000685-42.2016.8.11.0003 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 04 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, 

27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007551-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA VIEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1007551-32.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em vista que 

o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, bem como a fim de 

atender as recomendações do CNJ, designo o dia 03 de setembro de 2018 

às 16h20 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, 

27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005674-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MONTEIRO SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005674-57.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em vista que 

o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, bem como a fim de 

atender as recomendações do CNJ, designo o dia 03 de setembro de 2018 

às 16h40 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000510-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON AGUIAR RIBEIRO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES OAB - MT21799/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELFIM SUEMI NAKAMURA OAB - PR23664 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000510-14.2017.8.11.0003 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 04 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, 

27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005051-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA TEIXEIRA OAB - SP201849 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005051-27.2016.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures 

concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo. A mera alegação 

da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, 

ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que 

seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 

do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 de julho de 2018. MILENE 
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APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003970-43.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003970-43.2016.8.11.0003 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 16h20 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, 

27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002831-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA SILVA FRANCISCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIL SOCIEDADE DE COMERCIO IMOBILIARIO LIMITADA (RÉU)

FRANCISCO EDINARDO FERREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002831-56.2016.8.11.0003 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 05 de setembro de 2018 

às 16h40 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004309-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON MINORU TAJIRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DOTA JUNIOR OAB - MT23190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR DOS REIS VASCONCELOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004309-65.2017.8.11.0003 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 05 de setembro de 2018 

às 17h00 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1000875-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI VIEIRA FERREIRA OAB - MT10071-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000875-05.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em vista que 

o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, bem como a fim de 

atender as recomendações do CNJ, designo o dia 17 de setembro de 2018 

às 16h20 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, 

27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000520-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DOMINGOS MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA MORAES DE LIMA OAB - MT0017530A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000520-58.2017.8.11.0003 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 16h40 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000958-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA RAMOS ANASTACIO (AUTOR)

LUISA RAMOS DA CRUZ (AUTOR)

PALONY ELIEZE RAMOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000958-21.2016.8.11.0003 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 17 de setembro de 2018 

às 17h00 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 
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poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000498-63.2018.8.11.0003

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:

FELIPHE DINIZ (EXECUTADO)

GERASOL COMERCIO DE ENERGIA SOLAR LTDA - EPP (EXECUTADO)

CLAUDINEIA RIBEIRO DE SOUZA DINIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000498-63.2018.8.11.0003. Vistos etc. I - Cite os 

executados para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação de tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se os devedores não forem encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso os executados não estejam 

presente no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído 

e não havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser 

realizada, preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). 

Havendo a penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado 

for. VI – Cientifique os devedores que, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderão opor-se à execução por meio de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 

915, CPC). VII – Caso os executados reconheçam o crédito do exequente, 

poderá efetuar o parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, acrescido das custas e dos 

honorários advocatícios, pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por 

cento) ao mês (art. 916, do CPC). Após a formalização do depósito, dê-se 

vista ao credor. VIII - Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 

de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006779-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA QUINTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006779-69.2017.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista que 

a sede da ré é um escritório virtual, não é possível, aos seus 

divulgadores, por seus próprios meios, o acesso aos documentos de que 

necessitem para instruir a ação liquidação de sentença, motivo pelo qual 

torno sem efeito a decisão proferida no Id. 12176207 e, recebo a presente 

ação como pedido de “Exibição de Documentos”. Em razão disso deixo de 

apreciar os embargos de declaração oposto face sua perda de objeto. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e os documentos que instruem a inicial, 

comprovam a hipossuficiência. Cite os requeridos para exibam os 

documentos requeridos na peça de ingresso, sob pena de aplicação das 

sanções previstas no artigo 400, do CPC, bem como, querendo, 

apresentarem resposta, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 

398, do CPC. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 de julho 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004511-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MARIA MARTINS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA OAB - MT21197/O (ADVOGADO)

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004511-42.2017.8.11.0003 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 19 de setembro de 2018 

às 15h30 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003643-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTO CASSIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/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. 1003643-98.2016.8.11.0003 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 19 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, 

27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001371-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CAMILOTTI (REQUERIDO)

HILARIO JOAO DALSASSO (REQUERIDO)

MARIA CORDI KLAUS (REQUERIDO)

CARLOS ALBERTO KLAUS (REQUERIDO)
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RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001371-63.2018.8.11.0003. Vistos etc. Intime o credor para 

juntar o plano de recuperação judicial aprovado na Assembleia Geral de 

Credores realizada em 18.07.2018, identificando/destacando o contrato 

objeto da lide, bem como a decisão judicial homologatória do plano 

proferida no feito que tramita perante a 4ª Vara Cível sob o nº 

1002673-98.2016.8.11.0003, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 27 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005696-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ZANIN NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ASSIONE SANTOS OAB - SP283602 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005696-18.2017.8.11.0003 Vistos etc. I - Defiro a 

tentativa de localização de bens, em nome do devedor (CPF nº. 

324.300.869-72), pelo Sistema Renajud, procedendo o bloqueio da 

transferência nos veículos existentes. II - Cumprida a determinação judicial 

com a efetivação de bloqueio de veículos, intime a executada via edital e o 

exequente, via DJE, para manifestação em 05 (cinco) dias. III – Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003952-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUISA ROSSEMARY PEREIRA SAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALECIO DA MOTA MARRONI (RÉU)

LUANA GUALTIERI MARRONI (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003952-22.2016.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que as tentativas de citação do requerido restaram 

infrutíferas e a requerente não logrou êxito em localizar o atual paradeiro 

do demandado, 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, 27 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006976-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DONIZETI CORREA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006976-24.2017.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o 

pedido constante no Id. 12402435 para busca do atual endereço do 

requerido (CPF nº. 719.500.361-20) com a utilização do sistema Infojud. 

Vindo aos autos a informação, dê-se vista a requerente para 

manifestação. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 de julho de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001720-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID BACHICURE (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001720-03.2017.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

busca do atual endereço requerido David Bachicure (CPF nº 

209.592.901-25), com a utilização do Sistema InfoJud. Vindo as 

informações, dê-se vista a credora para manifestação em 05 (cinco) dias. 

Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 27 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006544-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU OLINDO RICHTER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jose Nazario Baptistella OAB - RS0039016A (ADVOGADO)

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FRANCISCO RUBIN PASQUALOTTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT0007103A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1006544-05.2017.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures 

concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo. A mera alegação 

da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, 

ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que 

seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 
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provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 

do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007983-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LELES MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA OAB - MT22628/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1007983-51.2017.8.11.0003 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 24 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, 

27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002359-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO FRANCENER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CARVALHO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002359-55.2016.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures 

concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo. A mera alegação 

da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, 

ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que 

seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 

do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003337-32.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SILVEIRA CARVALHO (AUTOR)

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO (AUTOR)

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMARA TEREZA XAVIER DE OLIVEIRA ANDRADE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANA MALHEIROS DE MOURA OAB - MT11624/A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003337-32.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em vista que 

o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, bem como a fim de 

atender as recomendações do CNJ, designo o dia 19 de setembro de 2018 

às 17h00 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008419-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO DANTAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO DO AMARAL LEAL OAB - MT0015854A (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. 1008419-10.2017.8.11.0003 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 24 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, 

27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002881-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002881-48.2017.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 
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Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures 

concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo. A mera alegação 

da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, 

ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que 

seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 

do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000525-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE JESUS DE SOUZA OAB - MT0018465A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERONIMO RODRIGUES FARIA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000525-17.2016.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar 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, 27 de julho 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000236-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000236-50.2017.8.11.0003. Vistos etc. Considerando o 

cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito formalizado 

pela requerida - Num. 12079285 e 12079293, e ante a concordância da 

credora no recebimento do valor, expeça alvará para levantamento da 

quantia total de R$ 3.917,62 (três mil, novecentos e dezessete reais e 

sessenta e dois centavos) e seus acréscimos, na forma indicada no Num. 

12614344, observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ e 

66/2018-CNJ. Remeta os autos à contadoria judicial para apuração das 

custas processuais conforme condenação imposta na sentença, 

intimando a requerida para pagamento no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. Expeça o necessário. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001586-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALESCA FABIANA CARDINI LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001586-73.2017.8.11.0003 Vistos etc. A fim de evitar futuras 

alegações de nulidade, determino a intimação da parte autora, por seu 

advogado constituído nos autos, via DJE, para, no prazo legal, 

manifestar-se sobre a contestação e documentos constantes sob os Ids. 

9070239 e seguintes. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001587-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALESCA FABIANA CARDINI LOPES (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001587-58.2017.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar 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, 27 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001625-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALESCA FABIANA CARDINI LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001625-70.2017.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures 

concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo. A mera alegação 

da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, 

ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que 

seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 

do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002684-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DUTRA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MACHADO OAB - MT22821/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002684-93.2017.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 – Sobre os 

documentos que instruem a impugnação, manifeste a requerida em 05 

(cinco) dias. 2.0 - 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 
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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, 27 de julho 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010071-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DYAGNO SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEY FATIMA ZAMAR OAB - MT4310/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1010071-62.2017.8.11.0003 Vistos etc. Recebo a 

emenda a inicial na forma apresentada no Id. 12874593, vez que a 

angularização processual não se aperfeiçoou. Tendo em vista que o 

magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005862-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005862-16.2018.8.11.0003. Vistos etc. Analisando os 

autos, observa-se que o autor ingressou com o pedido de busca e 

apreensão do veículo descrito na exordial. Entretanto, atribuiu como valor 

da causa, quantia diversa do proveito econômico pretendido. Assim, em 

consonância aos termos do artigo 292, I e §3º, do CPC, atribuo como valor 

da causa o importe de R$ 11.647,32 (onze mil, seiscentos e quarenta e 

sete reais e trinta e dois centavos), equivalente ao proveito econômico 

pretendido, no tocante ao valor das parcelas vencidas e vincendas 

descritas no cálculo no Num. 14407366 - Pág. 9 Intime o requerente para 

proceder o recolhimento das custas/taxa judiciárias, observando o valor 

acima fixado, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290, do 

CPC, sob pena de extinção. Ainda, no mesmo prazo supra, deverá o 

demandante comprovar a mora nos termos do artigo 2º, §2º do Decreto 

Lei nº 911/69, vez que a notificação por carta registrada com aviso de 

recebimento foi devolvida com a informação “não existe o número”. 

Proceda a Sra. Gestora as retificações necessárias junto ao Sistema PJE. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005803-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA MARIMONIA SOUZA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO)

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005803-28.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que a demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Intime-a ainda para que no mesmo prazo alhures 

concedido traga aos autos, extrato atualizado da negativação de seu 

nome junto ao SERASA ou SPC. Após, voltem-me conclusos. 

Rondonópolis-MT, 27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005869-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIRAN LEAO DUARTE OAB - CE0010422A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER FERREIRA DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005869-08.2018.8.11.0003. Vistos etc. Analisando os 

autos, observa-se que o autor ingressou com o pedido de busca e 

apreensão do veículo descrito na exordial. Entretanto, atribuiu como valor 

da causa, quantia diversa do proveito econômico pretendido. Assim, em 

consonância aos termos do artigo 292, I e §3º, do CPC, atribuo como valor 

da causa o importe de R$ 10.496,99 (dez mil, quatrocentos e noventa e 

seis reais e noventa e nove centavos), equivalente ao proveito econômico 

pretendido, no tocante ao valor das parcelas vencidas e vincendas 

descritas no cálculo no Num. 14415691 - Pág. 1. Intime o requerente para 

proceder o recolhimento das custas/taxa judiciárias, observando o valor 

acima fixado, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290, do 

CPC, sob pena de extinção. Proceda a Sra. Gestora as retificações 

necessárias junto ao Sistema PJE. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 de 

julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 299490 Nr: 2681-49.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RONDONÓPOLIS - 

CESUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZIENE DE SOUSA CAVALCANTE, CLARICE 

ANA DE SOUZA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951/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. 218/219), 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.: 772308 Nr: 3277-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DE SOUSA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 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. 41, 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.: 870624 Nr: 6792-85.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA MOREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO MORAES - 

OAB:4732/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a contestação 

e documentos de fls. 447/451, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 813038 Nr: 537-48.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JHON DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SAVIO XAVIER, ROSANA 

MARCONDES XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DE JESUS 

LAURINDO - OAB:18483/O

 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 a fl. 59 e 72/73, e também sobre a certidão do Oficial 

de Justiça à fl. 75, 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.: 855451 Nr: 1562-62.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODÍLIO BALBINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHYSICAL- JOSE VALDOIR SCATAMBULO E 

CIA TLDA MT, JOSÉ VALDOIR SCATAMBULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

precatória juntada fl. 50/63, no prazo legal, bem como, providenciar o 

andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 731650 Nr: 12008-66.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON LUIS CAVALCANTI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO APARECIDO ALVES 

FERREIRA - OAB:8102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL REGINA CAMARGO 

GARCIA - OAB:15213/O

 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. 300, 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.: 763187 Nr: 15000-63.2014.811.0003

 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: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. DE OLIVEIRA MOREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:OAB 

17528

 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. 91, 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.: 823751 Nr: 4217-41.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORMULA 1 COMERCIO DE MOTOS LTDA, 

AILTON DE MACEDO

 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. 65, 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.: 432578 Nr: 1243-41.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMOV DESIGN & CASA BONITA INTERIORES 
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LTDA, EDIMILSON SILVERIO ROSA DE BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218

 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. 98, 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.: 433717 Nr: 2383-13.2010.811.0003

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S.A 

OU RUMO MALHA NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS, EVA 

TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA TERUEL - 

OAB:OAB/SP-389.442, CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - 

OAB:13.979/MS, GISLAINE LISBOA SANTOS - OAB:OAB/SP-264.194, 

PATRÍCIA CRISTINA FERRI DALESSANDRO - OAB:67078, ROBERTA 

MOLINA SOARES - OAB:OAB/PR-60.972, VÂNIA LOPACINSKI - 

OAB:OAB/PR-55353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do 

desarquivamento dos autos, solicitado a fl. 268/296. Decorrido o prazo 

legal sem manifestação, retornar os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 768958 Nr: 1687-98.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO CESAR NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:MT/11.054-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. 53, bem como, providenciar o 

andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 737405 Nr: 268-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO LEONARDO E CIA LTDA 

ME, MARCOS ANTONIO LEONARDO, GERUZA DE OLIVEIRA GUARDA

 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: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES do inteiro teor da decisão 

de fls. 135/135 verso, BEM COMO do Executado para pagamento do débito 

no valor de R$ 134.825,20, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos 

do artigo 523, §1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 809176 Nr: 17718-96.2015.811.0003

 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: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FERREIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - 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. 138/139. 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.: 731534 Nr: 11917-73.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJAC MATADOURO ABATEDOURO E 

BENEFICIADORA JACIARA LTDA, EVALDO TICIANEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA CIÊNCIA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA 

PRECATÓRIA DE FLS. 151/164, E MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 779205 Nr: 5882-29.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMA SCHREIBER, JOSE VELANIR 

SCHREIBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:160487/SP

 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. 193, 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.: 351772 Nr: 6857-03.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO, ROBERTO 

ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 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. 246, 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.: 768958 Nr: 1687-98.2015.811.0003

 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
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 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO CESAR NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:MT/11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que torno a certidão (fl. 54), sem efeito em razão de erro 

material.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 809799 Nr: 17866-10.2015.811.0003

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NILTON ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT3056

 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. 80, 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.: 283355 Nr: 6875-63.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEITIRO UMEKAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULIAN & ZULIAN, JÚLIO CESAR ZULIAN, 

ANTONIA MARIA GONÇALVES ZULIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia Regina Araújo Paiva - 

OAB:134.910/SP

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

precatória juntada fl. 240/251, no prazo legal, bem como, providenciar o 

andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 715804 Nr: 11121-19.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON CESAR SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO BERNARDES DE MEDEIROS, 

NAPOLEAO MOYSES DE OLIVEIRA, TEREZINHA MATOS DE OLIVEIRA, 

MARCIA APARECIDA OFANIN DE OLIVEIRA, NAPOLEÃO MOIZES DE 

OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYSE CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:13890-MT, JESUS TEREZA BORGES - OAB:10.061-b, 

MARLON CESAR SILVA MORAES - OAB:OAB/MT 5.629

 Intime o executado para pagamento do débito, no valor de R$ 3.031,51, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez 

por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos 

termos do artigo 523, §1º, §2º, II e 523, §1º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425267 Nr: 7379-88.2009.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDINEI MATIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO LARA 

MOSQUEIRO - OAB:MT/11.178, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GEREMIAS GENOUD 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 7379-88.2009.811.0003, Protocolo 

425267, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63260 Nr: 11809-06.1997.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES GONÇALVES FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IRENE BARBOSA RONDON, 

DEUSANIR HENRIQUE DE SANTANA, ANDREIA PINHEIRO, DYANARA 

CAROLINE FERREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIULA ANDREIA 

CIARINI VIOTT, para devolução dos autos nº 11809-06.1997.811.0003, 

Protocolo 63260, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 731163 Nr: 11624-06.2013.811.0003

 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: CONCRESUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE CATOSSI GRACIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NAIARA CAROLINE 

DA SILVA GUILHERME, para devolução dos autos nº 

11624-06.2013.811.0003, Protocolo 731163, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757995 Nr: 12122-68.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N C IMOVEIS LTDA, NELSON SILVEIRA CARVALHO, 

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BIALTA JUNIOR, CANDIDA ALVES DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN VITOR SOUSA DA 

MATA - OAB:OAB/MT15698, PRISCILLA PEREZ GOES - 

OAB:OAB/MT14641

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA LUANA 

SAGGIN FACIONI DE LIMA, para devolução dos autos nº 

12122-68.2014.811.0003, Protocolo 757995, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775540 Nr: 4464-56.2015.811.0003

 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: TRANSPORTES PANORAMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, BBA 

INDUSTRIA QUIMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO 
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DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BRULOTTI 

FERRARI - OAB:264188, JACO CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT15013A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GEREMIAS GENOUD 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 4464-56.2015.811.0003, Protocolo 

775540, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714850 Nr: 10092-31.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SUELIA PEREIRA DO NASCIMENTO 

DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALAN SALVIANO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 10092-31.2012.811.0003, 

Protocolo 714850, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373615 Nr: 2010-21.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

LEILA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE 

LIMA - OAB:206727/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALINE DE OLIVEIRA 

TELES, para devolução dos autos nº 2010-21.2006.811.0003, Protocolo 

373615, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445964 Nr: 1146-07.2011.811.0003

 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): INOVAT RETIFICA DE MOTORES LTDA, 

GILBERTO PEREIRA RODRIGUES, GILMAR PEREIRA RODRIGUES

 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) THIAGO MELLO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 1146-07.2011.811.0003, 

Protocolo 445964, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722788 Nr: 3796-56.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS PAULO SOUSA ORLATO, FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIEGAS ORLATO & SOUZA LTDA - LVX 

LOGISTICA FLORESTAL, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141, MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIULA ANDREIA 

CIARINI VIOTT, para devolução dos autos nº 3796-56.2013.811.0003, 

Protocolo 722788, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449374 Nr: 4553-21.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXECUTIVE FORESTRY TERCEIRIZAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA ME, EDSON MOACIR ORLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA - OAB:6141/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIULA ANDREIA 

CIARINI VIOTT, para devolução dos autos nº 4553-21.2011.811.0003, 

Protocolo 449374, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450732 Nr: 5912-06.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTECENTRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CONTENTORES FLEXÍVEIS LTDA ME OU CONTECENTRO COMÉRCIO DE 

EMBALAGENS EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO MELLO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 5912-06.2011.811.0003, 

Protocolo 450732, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409991 Nr: 5902-64.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAILDE DE SOUZA COMERCIO ME, IRAILDE DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO MELLO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 5902-64.2008.811.0003, 

Protocolo 409991, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101404 Nr: 13369-12.1999.811.0003

 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): JOAO GONCALVES MEDEIROS, PAULO LUIZ 

DE MORAES, EDILSON GONÇALVES MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232.070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZANA CRISTINA 

FIGUEIREDO DE MORAES - OAB:9218/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FRANCIELLY 

MORAIS SILVA, para devolução dos autos nº 13369-12.1999.811.0003, 

Protocolo 101404, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814056 Nr: 907-27.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELIA APARECIDA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA CRISTINA HACK - 

OAB:23.937-O/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SILVANA CRISTINA 

HACK, para devolução dos autos nº 907-27.2016.811.0003, Protocolo 

814056, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719485 Nr: 530-61.2013.811.0003

 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): MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE 

MORAES ME, MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE MORAES, 

ADEMIR MARCOS DE DEUS REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALAN SALVIANO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 530-61.2013.811.0003, 

Protocolo 719485, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427012 Nr: 9131-95.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NIVALDO MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO MELLO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 9131-95.2009.811.0003, 

Protocolo 427012, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437731 Nr: 6398-25.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SANTO EXPEDITO LTDA, 

ELIZEU RODRIGUES LOPES

 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) THIAGO MELLO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 6398-25.2010.811.0003, 

Protocolo 437731, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 424537 Nr: 6699-06.2009.811.0003

 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: JOAQUIM AGRIPINO DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO 1° 

OFICIO DA COMARCA DE RONDONOPOLIS, ADILSON DE ARRUDA 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - OAB:9.788MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EG. TJMT 

PARA REQUEREREM O QUE ENTENDEREM DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL. 

DECORRIDO O PRAZO, SEM MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO 

ENCAMINHADOS AO ARQUIVO COM BAIXA E ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 700719 Nr: 8691-31.2011.811.0003

 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: MOVELASC MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E 

COLCHÕES CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EG. TJMT 

PARA REQUEREREM O QUE ENTENDEREM DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL. 

DECORRIDO O PRAZO, SEM MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO 

ENCAMINHADOS AO ARQUIVO COM BAIXA E ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 706195 Nr: 897-22.2012.811.0003

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON PEREIRA DE OLIVEIRA ME, ADEMILSON 

PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUSTIN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO PESSOA - 

OAB:OAB-RJ 12.669

 INTIMAÇÃO DAS PARTES SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EG. TJMT 

PARA REQUEREREM O QUE ENTENDEREM DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL. 

DECORRIDO O PRAZO, SEM MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO 

ENCAMINHADOS AO ARQUIVO COM BAIXA E ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 736591 Nr: 15902-50.2013.811.0003

 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: CLOVIS JUNIOR PRATES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER MT LOCAÇOES E TRANSPORTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT/11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EG. TJMT 

PARA REQUEREREM O QUE ENTENDEREM DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL. 

DECORRIDO O PRAZO, SEM MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO 

ENCAMINHADOS AO ARQUIVO COM BAIXA E ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 742395 Nr: 3543-34.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT11340A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:OAB -MT 5172

 INTIMAÇÃO DAS PARTES SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EG. TJMT 

PARA REQUEREREM O QUE ENTENDEREM DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL. 

DECORRIDO O PRAZO, SEM MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO 

ENCAMINHADOS AO ARQUIVO COM BAIXA E ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 760014 Nr: 13352-48.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DIAS, ELISMAR SILVA NASCIMENTO, 

JOSE MARIA BARBOSA, OTAVIANO FRANCISCO LEONCIO, FRANCISCO 

JOSE VIEIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE PEREIRA DE LIMA - 

OAB:29.761/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIZ PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 INTIMAÇÃO DAS PARTES SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EG. TJMT 

PARA REQUEREREM O QUE ENTENDEREM DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL. 

DECORRIDO O PRAZO, SEM MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO 

ENCAMINHADOS AO ARQUIVO COM BAIXA E ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 773075 Nr: 3601-03.2015.811.0003

 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: CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GOMES BEZERRA - 

OAB:295.624-SP, EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - OAB:13612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:MT/9173-B

 INTIMAÇÃO DAS PARTES SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EG. TJMT 

PARA REQUEREREM O QUE ENTENDEREM DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL. 

DECORRIDO O PRAZO, SEM MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO 

ENCAMINHADOS AO ARQUIVO COM BAIXA E ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 793022 Nr: 11555-03.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA HOME GARDEM LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 INTIMAÇÃO DAS PARTES SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EG. TJMT 

PARA REQUEREREM O QUE ENTENDEREM DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL. 

DECORRIDO O PRAZO, SEM MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO 

ENCAMINHADOS AO ARQUIVO COM BAIXA E ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 727361 Nr: 8242-05.2013.811.0003

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO BENITEZ BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLORIA DA SILVA 

MARTINS - OAB:MT/10.100, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de citação devolvida (fl. 89/90), 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.: 431469 Nr: 128-82.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAHER & CIA LTDA, SEBASTIAO PAULA DO CANTO 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR SANTOS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 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.165, 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.: 333999 Nr: 3586-20.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANSICREDI - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL PERES NOVAES, BRASIL PERES 

NOVAES - ME, VANDA PERES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 733397 Nr: 13407-33.2013.811.0003

 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: CORCINA REALINO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE DOS SANTOS, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, CESAR DE JESUS SILVA, SUELI DE 

JESUS SILVA, ROMUALDO JOSE DA SILVA NETO, ADMICIO JESUS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WISTON CRISTALDO GOMES 

CHAVES - OAB:22656/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO DE 

FLS. 188/194, NO PRAZO LEGAL, BEM COMO REQUERER O QUE 

ENTENDER DE DIREITO PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 793471 Nr: 11653-85.2015.811.0003

 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: NILSON GONÇALVES DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA DO BRASIL S/A - VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13.333

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERIDO, PARA PROVIDENCIAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS VALORES DE R$ 500,08 

DO FUNAJURIS, E R$ 60,22 CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, NO PRAZO LEGAL, 

SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA 

OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 804246 Nr: 16005-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOMAR DE LIMA LUIZ MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO DE SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT17420, NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE CARVALHO E 

SILVA - OAB:OAB/SP 25.639

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE DAS PETIÇÕES DE IMPUGNAÇÃO E 

DOCUMENTOS (FL. 112/134) E DA PETIÇÃO DE QUITAÇÃO DO 

FINANCIAMENTO E DOCUMENTOS (FL. 135/138), PARA MANIFESTAÇÃO 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 707029 Nr: 1778-96.2012.811.0003

 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: MARIA DO CARMO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA, COMPANHIA 

SULINA SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO MIRANDA 

MELLO - OAB:4363-A

 INTIMAÇÃO DDA PARTE REQUERIDA, PARA PROVIDENCIAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS VALORES DE R$ 368,00 

(custas processuais), R$ 220,16 (taxa judiciária), através de guia a ser 

emitida no site do TJMT e R$ 60,22 (Cartório Distribuidor), mediante 

depósito bancário, B Brasil, ag. 0551-7, c/c 4401-75, CNPJ n. 

01.974.435/0001-08. ISTO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO 

DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO CONFORME 

PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 750930 Nr: 8250-45.2014.811.0003

 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: ESPÓLIO DE NOADIA HELENA DE OLIVEIRA PEDROSA, 

MIDIA HELENA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERIDO, PARA PROVIDENCIAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS VALORES DE R$ 503,00 

DO FUNAJURIS, E R$ 60,22 CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, NO PRAZO LEGAL, 

SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA 

OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 763723 Nr: 15237-97.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR, JOANA D'ARC GARCIA PIATO, 

DECIO CRISTIANO PIATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINÉSIO GOUVEIA DE ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:2.777/MT, DECIO CRISTIANO PIATO - OAB:MT/7.172, DUILIO 

PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA ROBERTA DA SILVA 

- OAB:6902/MT, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - OAB:3568-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA VISTA DA PETIÇÃO E 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE FL. 522/523.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 818165 Nr: 2266-12.2016.811.0003

 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: GLEISON OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERIDO, PARA PROVIDENCIAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS VALORES DE R$ 498,86 

DO FUNAJURIS, E R$ 60,22 CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, NO PRAZO LEGAL, 

SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA 

OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 723929 Nr: 4927-66.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA SANTANA DA SILVA LTDA ME, ANA 

SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 723929

Vistos etc.

 I – Defiro o pleito formulado pelo credor à fls. 97, para pesquisa por meio 

do sistema InfoJud para o envio da declaração de bens dos últimos 03 

(três) anos, em nome das executadas, bem como para a realização da 

pesquisa com utilização do sistema RenaJud, sendo efetivado o bloqueio 

de transferência dos veículos por ventura existentes em nome da parte 

devedora.

II – Vindo aos autos a informação, arquive em pasta própria, 

certificando-se.

III – Após, dê-se vista ao credor, em cartório, preservado o sigilo das 

informações.

IV – Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 26 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 713740 Nr: 8874-65.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE SALES HENRIQUES, DENISE 

MARIA VIANA HENRIQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO JOSE COUTINHO 
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MEDEIROS - OAB:7921, ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS - 

OAB:7921-MT, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:OAB/MT6848

 Código nº. 713740.

 Vistos etc.

Em face do caráter sigiloso, desentranhe os documentos referentes à 

pesquisa junto a Receita Federal constante à fls. 222/248 e arquive em 

pasta própria, certificando o necessário.

Após, intime o exequente acerca dos detalhamentos das ordens judiciais, 

bem como, para promover o regular andamento do feito, indicando outros 

bens passíveis de penhora para satisfação da dívida, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 09 de julho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004541-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASCOAL MARINO NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004541-14.2016.8.11.0003 Vistos etc. Analisando 

os autos, observa-se que foi realizado penhora on line nas contas 

bancários do devedor (Id. 12162994), tendo sido bloqueado o valor de R$ 

27.225,46 (vinte e sete mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e 

seis centavos). O executado apresentou manifestação, pleiteando pelo 

desbloqueio de ativos financeiros constritados pelo sistema Bacenjud, 

alegando que os valores bloqueados são provenientes de seu salário, 

bem como de comissão relativa a compra e venda de cereais. Foi 

determinado o desbloqueio do valor de R$ 4.595,25 (quatro mil quinhentos 

e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), em face da natureza 

salarial (Id. 12325971). Com relação a comissão relativa a compra e venda 

de cereais, permaneceu o bloqueio do valor remanescente de R$ 

22.669,04 (vinte dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quatro 

centavos), sendo concedido prazo para manifestação do credor. O credor 

comparece aos autos e requer o indeferimento do pedido de desbloqueio 

da importância supra mencionado, vez que não houve comprovação de 

que os valores penhorados possuem natureza salarial. DECIDO. O 

executado peticionou nos autos informando que atua no ramo de 

corretagem de cereais, e que recebe comissão pela compra e venda de 

grãos. Possuindo a verba caráter alimentar, incide a impenhorabilidade 

prevista no artigo 833, IV, do CPC. Vejamos: 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 destinado ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos 

do trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, 

ressalvado o §2º. (...) No caso concreto, o devedor comprovou que atua 

como corretor de venda de cereais, tendo percebido a título de comissão o 

valor objeto dos recibos constantes no Id. 12122874 – página 01/06. 

Outrossim, os extratos bancários juntados no Id. 12122890 – página 

01-09, demonstra as alegadas transferências efetuadas por Júlio Cezar 

de Oliveira Silva para conta corrente do executado. Assim, o valor 

bloqueado possui natureza salarial, razão pela qual é impenhorável. Nesse 

sentido, é o entendimento: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

INOVAÇÃO RECURSAL. REMUNERAÇÃO DEPOSITADA EM 

CONTA-CORRENTE. PENHORA. PARCELA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, 

IV, DO CPC. REEXAME DE PROVAS. RECURSO ESPECIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. É vedado à parte inovar nas razões 

do agravo regimental, tendo em vista a ocorrência da preclusão como 

consequência de a questão não ter sido tratada oportunamente em sede 

de recurso especial. 2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, é incabível a incidência de penhora sobre percentual de valores 

depositados em conta-corrente a título de remuneração (CPC, art. 649, IV). 

(...) Agravo interno desprovido. (AgRg no REsp 1191755/RR, Rel. Min. Raul 

Araújo, j. em 15.08.2013). Dessa forma, nos termos do §4º, do artigo 854, 

do CPC, acolho a manifestação do executado e determino o imediato 

desbloqueio do valor R$ 22.669,04 (vinte dois mil seiscentos e sessenta e 

nove reais e quatro centavos), em face da sua natureza alimentar. Intime o 

credor para promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de 

penhora, bem como trazendo aos autos o demonstrativo atualizado do 

débito, no prazo de 05 (cinco) dias. Rondonópolis-MT, 27 de julho de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009089-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009089-48.2017.8.11.0003. Vistos etc. A autora pretende 

obter a tutela provisória de urgência para que a requerida se abstenha de 

interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora de 

sua residência, vez que a fatura com vencimento em 30.10.2017 foi 

emitida unilateralmente para cobrança de "recuperação de consumo" no 

importe de R$ 1.341,88(hum mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta 

e oito centavos). Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. O artigo 300 do 

CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, 

estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Analisando a documentação carreada nos autos, observa-se na 

“Carta ao Cliente” encaminhada pela requerida a autora, datada de 

21/08/2017, que houve a apuração de anormalidade na energia elétrica da 

Unidade Consumidora em litígio, qual seja, “desvio de energia no ramal de 

entrada”, tendo sido apurado o valor do faturamento correto 

correspondente a 14 (catorze) meses, compreendido entre o período de 

05/2016 a 06/2017, demonstrando a probabilidade do direito da autora. 

En t re tan to ,  após  consu l ta  no  s i t e  da  reque r i da  - 

https://www.energisa.com.br/paginas/servicos-online/autoatendimento/ex

trato-e-2via.aspx?cdc=6/2106840-8 - obteve-se a informação, que a 

demandante possui faturas em aberta de consumos regulares, referente 

aos meses de janeiro, maio, junho e julho/2018, dando a empresa credora 

a faculdade de exercer seus direitos, dentre os quais de efetuar a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica. Assim, neste momento 

processual não se vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil 

reparação, que permita a concessão da tutela vindicada, havendo a 

necessidade de impulsionar para estabelecer o contraditório. Ex positis, na 

ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela de 

urgência, indefiro o pedido inicial. No que tange à audiência de conciliação, 

têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 
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inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis - MT, 27 de julho 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004134-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO QUEIROZ OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004134-37.2018.8.11.0003. Vistos etc. O autor pretende 

obter a tutela provisória de urgência para que a requerida se abstenha de 

interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora de 

sua residência, vez que as faturas dos meses de janeiro e abril/2018 

foram emitidas unilateralmente para cobrança de "recuperação de 

consumo" nos importes de R$ 455,30 e R$ 601,04. Vieram-me os autos 

conclusos. DECIDO. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da 

concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a 

concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do 

direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos 

quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na 

narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. Analisando a documentação carreada nos autos, 

observa-se na “Carta ao Cliente” encaminhada pela requerida ao autor, 

datadas de 26.12.2017 e 22.08.2018, que houve a apuração de 

anormalidade na energia elétrica da Unidade Consumidora em litígio, qual 

seja, “medido danificado/destruído” e “desvio nos boners do medidor”, 

tendo sido apurado o valor do faturamento correto correspondente a 03 

(três) meses, compreendido entre o período de 08/2047 a 10/2017, na 

quantia de R$ 601,04 e do período de 11/2017 a 01/2018, no importe de R$ 

455,30, demonstrando a probabilidade do direito do autor. Entretanto, 

vê-se que o demandante firmou para parcelamento da fatura no valor de 

R$ 601,04 em 06 parcelas de R$ 100,17, estando pendentes de 

pagamento as com vencimento em maio e junho/2018. Ainda, após 

c o n s u l t a  n o  s i t e  d a  r e q u e r i d a  - 

https://www.energisa.com.br/paginas/servicos-online/autoatendimento/ex

trato-e-2via.aspx?cdc=6/1213562-0 - obteve-se a informação, que o 

demandante possui 01 fatura em aberta de consumo regular referente ao 

mês de junho/2018, além da fatura eventual discutida nos autos no importe 

de R$ 455,30, dando a empresa credora a faculdade de exercer seus 

direitos, dentre os quais de efetuar a interrupção do fornecimento de 

energia elétrica. Assim, neste momento processual não se vislumbra a 

existência de dano irreparável ou de difícil reparação, que permita a 

concessão da tutela vindicada, havendo a necessidade de impulsionar 

para estabelecer o contraditório. Ex positis, na ausência de provas quanto 

aos requisitos necessários a tutela de urgência, indefiro o pedido inicial. 

No que tange à audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o 

Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de 

promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os 

atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC/15. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja 

vista estarem presentes os requisitos legais. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis - MT, 27 de julho 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002909-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MANHANI DE CARVALHO OAB - MT0018381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002909-79.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para obter a suspensão 

do desconto de valores em seu benefício previdenciário, sob a alegação 

de que nunca entabulou qualquer contrato junto ao banco requerido. O 

artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de 

urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. No caso em exame, a requerente alega que jamais efetuou 

qualquer negócio com o requerido. Os documentos trazidos com a inicial, 

embora não sejam irrefutáveis, exalam fortes indícios de que a autora não 

foi a responsável pela contratação do empréstimo consignado. Destarte, 

ante as ponderáveis razões apresentadas, resta demonstrada a 

probabilidade do direito invocado. O risco da ocorrência do perigo do dano 

justifica-se em razão de estar a autora sofrendo desconto diretamente em 

seu benefício de aposentadoria que, por certo, reduz, consideravelmente 

a sua verba alimentar. Pelo menos enquanto pendente a ação ordinária, na 

qual será discutida a existência ou não de relação jurídica entre as partes, 

deve permanecer suspenso o pagamento das parcelas debitadas em seu 

benefício. Isto porque a suspensão dos pagamentos não trará qualquer 

prejuízo aos requeridos, pois ainda que o pedido inicial venha a ser julgado 

totalmente improcedente, poderá o banco receber os seus créditos pela 

via judicial cabível, com todos os consectários legais. As decisões 

emanadas dos Tribunais pátrios coadunam com o acima exposto: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

DÉBITO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. DESCONTOS EM FOLHA DE 

PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANTIDA. A afirmação da 

autora de que foi vítima de empréstimo fraudulento, ao menos em princípio, 

dá suporte à pretensão de ver deferido o pedido de antecipação de tutela 

para que cessem os descontos, pois presente o perigo de dano 
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irreparável e de difícil reparação. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70059806745, Décima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado 

em 14/05/2014)(TJ-RS - AI: 70059806745 RS, Relator: Túlio de Oliveira 

Martins, Data de Julgamento: 14/05/2014, Décima Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 20/05/2014)” (grifei) “Ação 

declaratória de inexistência de débito Antecipação de tutela buscando a 

suspensão dos descontos na aposentadoria decorrente de contrato 

fraudulento Verossimilhança das alegações Impossibilidade de produção 

de prova negativa Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21726677020148260000 

SP 2172667-70.2014.8.26.0000, Relator: Eduardo Sá Pinto Sandeville, Data 

de Julgamento: 04/11/2014, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 05/11/2014)” Ex positis, concedo a tutela provisória de 

urgência para determinar que os demandados se abstenham de efetuar a 

cobrança das parcelas dos empréstimos consignados nos valores de R$ 

115,00 (cento e quinze reais), R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais), R$ 

26,40 (vinte e seis reais e quarenta centavos) e R$ 49,00 (quarenta e 

nove reais) até o julgamento final da presente demanda, sob pena de 

pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento. Suspendo os efeitos da autorização para desconto em 

folha, devendo ser oficiado ao INSS para que tome conhecimento desta 

decisão e suspenda, incontinenti, o desconto das parcelas dos 

empréstimos no benefício da autora. No que tange à audiência de 

conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela 

razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, 

a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e o documento que instrui a inicial, 

comprova a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis - MT, 27 de julho 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005717-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO GARCIA (RÉU)

TRANSMUTA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO LOPES THEODORO OAB - SP139970 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005717-28.2016.8.11.0003. Vistos etc. Os requeridos 

alegam em preliminar incompetência do juízo com base no artigo 53, III, “a”, 

devendo ser competente o foro da sede da empresa e/ou sucessivamente 

o art. 53, IV, “a”, do CPC, ao local do ato. Observa-se que a autora visa a 

reparação de danos sofridos em razão de acidente de veículos. O artigo 

53, V, do CPC, trata acerca da competência das ações que envolvem 

acidente de veículos. “Art. 53. É competente o foro: (...) V - de domicílio do 

autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em 

razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.” (grifei). A 

demandante comprova que está estabelecida nesta cidade, conforme 

consta no contrato social do Num. 4517077 - Pág. 5, sendo sua faculdade 

ingressar com a ação em seu domicilio ou no local do fato. Esse é o 

entendimento do e. TJMT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - EXCEÇÃO DE 

INCOMPETÊNCIA – AÇÃO PROPOSTA NO DOMICÍLIO DO AUTOR – 

POSSIBILIDADE (CPC, ART. 100, § ÚNICO) – FACULDADE DO AUTOR DA 

AÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCARACTERIZADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 100 

do Código de Processo Civil, pode o autor escolher entre o foro de seu 

domicílio e o de ocorrência do fato para processar ação de indenização 

decorrente de delito cível (TJMG – 15ª Câmara Cível – AI 

10309120048512001 – Rel. Des. Maurílio Gabriel – Julg. 25.07.2013) 2. “A 

utilização dos recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, a 

litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração do dolo em obstar o 

trâmite regular do processo.” (STJ – 1ª Turma - REsp 615.699 - Min. Luiz 

Fux - DJU 29/11/2004). (AI 40018/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017, 

Publicado no DJE 17/03/2017).” Dessa forma, não há como ajuizar a 

presente demanda na comarca do local do fato e/ou na sede da empresa, 

vez que restou comprovado que a autora reside nesta Comarca de 

Rondonópolis. Assim, rejeito a exceção de incompetência e declaro 

competente este juízo para processar e julgar o presente feito, nos termos 

do artigo 53, V, do CPC. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva é 

matéria que se confunde com o mérito da demanda e será analisada por 

ocasião da prolação de sentença. Cite a litisdenunciada BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (Num. 9117326 - Pág. 4) para 

contestar, querendo, a presente demanda, nos termos dos artigos 125, II e 

128 do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 27 

de julho 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004479-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VILELA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004479-03.2018.8.11.0003. Vistos etc. RAFAEL VILELA DE 

OLIVEIRA devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

MONITÓRIA em face de JORGE LUIZ MARTINS, também qualificado no 

processo, visando receber débito resultante de títulos sem força 

executiva. Juntou o título e requer a citação do requerido para pagamento 

ou oferecimento de embargos. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. O pedido preenche os requisitos 

legais exigidos pelo artigo 700 do CPC. Os documentos trazidos pela 

credora tratam-se de títulos que não possuem força executiva, emitidos 

pela parte ré. O débito restou inequivocamente demonstrado. O título não 

possui as características de um título de crédito hábil para instruir o pedido 

de execução. É o que esclarece Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero, in “Novo Curso de Processo Civil”, 2ª edição, 

RT, pág. 232: In verbis O artigo 700 do NCPC, afirma que para ajuizar a 

ação monitória, é necessário que a parte possua nova escrita da 

obrigação, sem eficácia de título executivo. Obviamente, quem tem título 

executivo judicial não teria o menor interesse de valer-se de uma ação 

monitória para chegar ao mesmo tipo de título. Diante do exposto, defiro o 

pedido da parte autora. Expeça mandado monitório cientificando o 

requerido para pagamento do débito em 15 (quinze) dias, bem como dos 

honorários advocatícios que fixo em 5% sobre o valor da causa, conforme 

determina o art. 701, ‘caput’, do CPC. Cite-o para, querendo, neste mesmo 

prazo oferecer embargos, independentemente de prévia segurança do 
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Juízo, para discussão da dívida. O réu será isento do pagamento de 

custas processuais se cumprir o mandado no prazo (art. 701, § 1º, do 

NCPC). Cientifique-o, ainda, que caso alegue que o autor pleiteia quantia 

superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende 

correto, apresentando o demonstrativo de débito atualizado da dívida, 

conforme determina o § 2º, do art. 702, do CPC. Sendo apresentado 

embargos monitórios, intime a autora para respondê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias . Havendo o decurso do prazo sem apresentação de 

embargos e/ou pagamento do débito, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo, independentemente de qualquer formalidade, nos termos do art. 

701, §2º, do CPC. P.I. Rondonópolis - MT, 27 de julho 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1006080-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR APARECIDO RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006080-78.2017.8.11.0003. Vistos etc. Ante os termos da 

decisão proferida pelo e. TJMT, determino o prosseguimento do feito. 

Quanto ao pedido de tutela provisória, não se vislumbra a ocorrência do 

perigo do dano ou o risco do resultado útil do processo, pois todos os 

bens em nome da executada estão bloqueados por determinação judicial 

na Medida Cautelar Inominada nº 0005669-76.2013.8.01.0001, que tramita 

perante o Juízo do Acre/AC e, somente serão liberados aos divulgadores 

após o arbitramento da existência de crédito nas ações de liquidação, 

havendo, portanto, nesta fase processual a necessidade de impulsionar o 

feito para estabelecer o contraditório. Ex positis, na ausência de provas 

quanto aos requisitos necessários, indefiro o pedido de tutela provisória 

de urgência. Cite a demandada para apresentar defesa, querendo, no 

prazo legal. Determino que a requerida apresente os documentos 

requeridos na peça de ingresso, sob pena de aplicação das sanções 

previstas no artigo 400, do CPC. Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos legais. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis - MT, 27 de julho 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001696-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON LEOPOLDO NUNES (EXECUTADO)

NICANOR LEOPOLDO NUNES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR OAB - MT15871 (ADVOGADO)

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO)

SIMONE FENGLER SPIERING OAB - MT11920/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001696-09.2016.8.11.0003. Vistos etc. Espólio de NICANOR 

LEOPOLDO NUNES e outro, qualificados nos autos, ingressaram com 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em face da decisão proferida no Id. 

13842197. De conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem 

embargos de declaração quando a decisão contiver obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material. Assim, se depreende que o recurso 

aviado não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que 

condicionam sua oposição à verificação concreta de obscuridade, 

contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o 

Órgão Judicante. Por isso mesmo, não se presta o recurso de embargos 

de declaração para a rediscussão da questão, com base no 

inconformismo da parte com a solução adotada, porque esta espécie 

recursal destina-se apenas a integrar a prestação jurisdicional, retirando 

do julgado, eventuais vícios de omissão, de obscuridade, de contradição 

ou erro material (artigo 1.022, do CPC). Entretanto, o juízo não está 

compelido a adotar, como fundamentos, os argumentos expendidos pelo 

ora embargante. Outro não é o entendimento da jurisprudência: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REEXAME DA 

MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A interposição de embargos de declaração 

se encontra vinculada à existência de obscuridade, contradição ou 

omissão no julgado, conforme art. 1.022, do novo CPC (Lei 13.105/2015). 

Ausente qualquer das hipóteses previstas no referido artigo, incabível a 

utilização dos embargos de declaração para o reexame de matéria já 

apreciada e decidida, ainda que sob o eventual pretexto de 

prequestionamento. (TJ-MG - ED: 10024097399570003 MG, Relator: Marco 

Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 31/03/2016, Câmaras Cíveis / 14ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2016)” “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1022 DO NOVO CPC. 

AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO 

JULGADO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. Impossibilidade de reexaminar matéria 

que foi inequivocadamente decidida e sem violação às regras do art. 1022 

do CPC. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

70069274728, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 19/05/2016). (TJ-RS - ED: 

70069274728 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 

19/05/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/05/2016)” Destarte, à míngua de demonstração dos 

pressupostos estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em 

verdade, o presente recurso revela apenas o inconformismo do 

embargante com a decisão proferida. Não há nos pontos delimitados pelo 

embargante qualquer esclarecimento a ser prestado nesta oportunidade, 

pelo que não se admitem, por serem impróprios, embargos declaratórios 

que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de 

omissão, ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, na 

verdade pretendem rediscutir questões que nele ficaram devidamente 

decididas, para modificá-las em sua essência ou substância. Ex positis, 

por não vislumbrar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro a 

ser sanado, rejeito os embargos de declaração interpostos e mantenho a 

decisão em todos os seus termos e fundamentos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006182-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MOTA DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO)

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006182-03.2017.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista que 

a sede da ré é um escritório virtual, não é possível, aos seus 

divulgadores, por seus próprios meios, o acesso aos documentos de que 

necessitem para instruir a ação liquidação de sentença, motivo pelo qual 

torno sem efeito a decisão proferida no Id. 12176192 e, recebo a presente 

ação como pedido de “Exibição de Documentos”. Em razão disso deixo de 

apreciar os embargos de declaração oposto face sua perda de objeto. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e os documentos que instruem a inicial, 

comprovam a hipossuficiência. Cite os requeridos para exibam os 

documentos requeridos na peça de ingresso, sob pena de aplicação das 

sanções previstas no artigo 400, do CPC, bem como, querendo, 

apresentarem resposta, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 

398, do CPC. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 de julho 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005852-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005852-69.2018.8.11.0003. Vistos etc. Analisando os 

autos, vê-se que a presente ação foi direcionada a uma das Varas da 

Fazenda Pública desta Comarca, vez que consta no polo passivo da lide o 

Estado de Mato Grosso. Assim, em observância a Resolução nº 

11/2017-TP, determino a remessa destes autos para uma das varas de 

Fazenda Pública desta Comarca, as quais são competentes para 

processar e julgar os feitos envolvendo Fazenda Pública. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005845-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA TOMAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE MAGALHAES GONCALVES OAB - MT0017420A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005845-77.2018.8.11.0003 Vistos etc. Após a detida 

análise dos autos, verifica-se que a ação foi ajuizada perante a Justiça 

Federal e posteriormente encaminhada a Justiça Estadual. O Juízo da 1ª 

Vara da Fazenda Pública determinou que fosse providenciada o 

cancelamento da distribuição física, e em seguida procedesse a 

distribuição pelo Sistema PJE, no entanto o feito foi distribuído a esta vara 

Cível não se sabendo por qual razão. Assim, em observância ao 

Provimento nº 10/2003-CM, determino a remessa destes autos para a 1ª 

Vara da Fazenda Pública desta Comarca. Encaminhe para a correta 

redistribuição. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 de julho de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004176-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALEY ALVES MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004176-86.2018.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Daycoval S.A Requerido: Geraley Alves Moreira 

Vistos etc. BANCO DAYCOVAL S.A, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de GERALEY 

ALVES MOREIRA, também qualificado no processo. O requerente pugnou 

pela desistência do feito (Id. 13789865). Vieram-me os autos conclusos. É 

O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção, não necessitando 

da anuência da parte contrária, vez que a angularização processual não 

se aperfeiçoou. Ex positis, homologo a desistência apresentada pelo 

requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas processuais já recolhidas. 

Deixo de condenar o demandante ao pagamento de honorários 

advocatícios uma vez que não houve citação da parte contrária. Revogo a 

liminar concedida e determino a baixa da restrição junto ao Sistema 

Renajud (placa ALO6674). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 27 de julho de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003675-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY CARDOSO RIBEIRO OAB - MT0005180S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

. Processo nº 1003675-06.2016.8.11.0003. Ação de Indenização por 

Danos Morais. Requerente: Maria Lúcia da Silva Souza Requerida: BV 

Financeira S.A Crédito e Financiamento e Investimento Vistos etc. MARIA 

LÚCIA DA SILVA SOUZA, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO 

E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, também qualificada no processo. A 

autora alega que teve seu nome negativado por dívida já liquidada, 

representada pelo contrato nº 11019005451275. Afirma que os atos 

praticados pela demandada lhe trouxeram dissabores e abalo de crédito. 

Sustenta que o apontamento efetuado pela ré é ilegal. Requer a 

procedência do pleito inicial. Juntou documentos. O pedido de tutela 

provisória foi deferido (Id. 4315599). A ré apresentou defesa (Id. 

5770819). Sustenta a inadimplência da autora; o estrito cumprimento do 

dever legal e o exercício regular de direito. Que os danos morais não 

restaram comprovados. Pede a improcedência da demanda. Juntou 

documentos. Tréplica (Id. 6806967). Convertido o julgamento em diligência 

a demandante juntou os comprovantes de rendimentos do período de 

07.05.2011 a 07.04.2015, os quais foram juntados nos autos. Vieram-me 

os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o 

processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido, 

eis que a questão de mérito prescinde da produção de provas, na forma 

do art. 355, I, do CPC. O entendimento jurisprudencial é uníssono neste 

sentido: "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., 

REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo, DJU 17.9.1990). "Nosso 

Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não 

houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos 

autos todos os elementos necessários ao seguro entendimento da 

controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3-SP/93). Moacir Amaral Santos 

(Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 

2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o juiz 

quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide". "A 

necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. 

A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do magistrado." (RTJ 115/789). 

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma 

garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não 

elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se 

transforme o processo em infindáveis diligências inúteis. Da análise dos 

autos, observa-se que a requerente busca locupletação utilizando-se da 

própria torpeza. O pleito indenizatório vem sustentado na prática de ilícito 

pela demandada, ao argumento de lançamento do nome da demandante no 

rol dos maus pagadores por dívida já quitada. A empresa ré sustenta a 

inexistência de ato ilícito; a inadimplência da requerente; o exercício 

regular de direito e a licitude da restrição. Diferentemente do entendimento 

esposado pela autora, os documentos constante no Num. 9129846 - Pág. 

1/7, comprovam que não houve o pagamento integral da dívida, vez que 

somente consta o desconto na folha de 42 parcelas, do total de 48, 

relativa aos meses de agosto, novembro e dezembro de 2011, janeiro a 

dezembro de 2012, janeiro a dezembro de 2013, janeiro a dezembro de 

2014 e janeiro a março de 2014, restando inexistente o desconto das 

parcelas dos meses de maio, junho, julho, setembro, outubro de 2011 e 

abril de 2015, o que resultou na negativação do valor total das 06 (seis) 

parcelas pendentes no importe de R$ 1.065,30 (hum mil, sessenta e cinco 

reais e trinta centgvos). In casu, os fatos descritos na exordial não se 

revelam suficientes à caracterização de conduta dolosa ou culposa que 

possa ensejar a responsabilidade civil da requerida, vez que inexiste 

prova do pagamento de 06 (seis) parcelas referente aos meses de maio, 
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junho, julho, setembro, outubro de 2011 e abril de 2015. Dessa forma, se 

houve a inclusão do nome da autora no rol dos inadimplentes, tal fato 

originou-se em face da inadimplência contratual, tendo a credora se 

utilizado do exercício regular de direito, porquanto, repisa-se, a requerente 

se encontrava e/ou encontra inadimplente. Ademais, constitui ônus da 

autora da ação demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais do 

pretendido direito, enquanto a ré cabe exibir, de modo concreto, coerente 

e seguro, os elementos que possam desconstituir a proposição formulada 

pela demandante. Moacyr Amaral dos Santos, com base em CHIOVENDA, 

cita duas normas básicas sobre a distribuição da prova, a saber: "1ª) 

Compete, em regra, a cada uma das partes fornecer os elementos de 

prova das alegações que fizer. Ao autor cabe a prova dos fatos dos 

quais deduz o seu direito; ao réu a prova dos fatos que, de modo direto ou 

indireto, atestam a inexistência daqueles (prova contrária, contraprova). O 

Ônus da prova incumbe ei qui dicit. 2ª) Compete, em regra, ao autor a 

prova do fato constitutivo e ao réu a prova do fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo. Essa regra reafirma a anterior, quanto ao autor, e atribui o 

ônus da prova ao réu que se defende por meio de exceção, no sentido 

amplo. Reus in excipiendo fit actor" [1] Sobre o tema, merece transcrição, 

por adequar-se à espécie, a seguinte lição jurisprudencial: "A repartição 

do ônus probatório, na ação monitória, não foge à regra do art. 333, I e II, 

CPC, incumbindo ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao 

réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor". (grifei) Ac. un. Da 3ª T. do TJDF de 6-2-97, na apel. 42.535/96, rel 

Des. Nívio Gonçalves; RT 742/340, in ALEXANDRE DE PAULA, "Código de 

Processo Civil Anotado", edit. Revista dos Tribunais, 7ª edição, vol. 2, p. 

1611). Sobre a configuração do dano moral indenizável, ensina Sílvio de 

Salvo Venosa: "Não é também qualquer dissabor comezinho da vida que 

pode acarretar a indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo 

do homem médio, o bonus pater familias: não se levará em conta o 

psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com 

fatos diuturnos da via, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, 

capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há 

fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada 

caso o pulsar da sociedade que o cerca. O sofrimento como 

contraposição reflexa da alegria é uma constante do comportamento 

humano universal"[2] Na mesma linha é o entendimento adotado por Carlos 

Roberto Gonçalves: "Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio 

Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral 'a dor, 

vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo' (Programa, cit., p. 78)"[3] "O mundo 

não é perfeito, contratos se rompem, entes queridos morrem, pessoas 

contraem doenças, devendo o homem médio estar preparado para 

suportar a angústia decorrente de tais fatos, inerentes à própria condição 

humana, não havendo que se falar em indenização por danos morais em 

tais circunstâncias ressalvadas situações especiais capazes de dar 

causa a angústia extrema" (Apelação Cível nº 0309454-0, RJTAMG 

82/112). (grifei) O dano moral é a lesão a um interesse não patrimonial, 

seja em decorrência da ofensa a um bem jurídico extrapatrimonial (dano 

moral direto), ou em função de uma afronta a um bem jurídico patrimonial 

(dano moral indireto). Evidencia-se na dor, sofrimento, no abalo 

psicológico, no constrangimento ou na indignação por uma ofensa sofrida, 

não restando caracterizado pelo simples aborrecimento, dissabor, 

frustração ou desgaste emocional decorrente de excessiva sensibilidade 

ou irritabilidade. No caso em exame a autora da ação indenizatória não 

logrou êxito em provar os alegados danos e culpa da requerida, o que 

acarreta na improcedência do pedido. Ex Positis, e de tudo mais que dos 

autos consta, julgo improcedente o pedido inicial. Revogo a tutela 

provisória concedida nos autos. Condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, este a favor dos patronos 

da demandada, em verba que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º, do CPC. A sucumbência referente aos 

honorários e custas, somente será exigida se presentes os requisitos 

legais, vez que a demandante é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita. Transitado em julgado, ou havendo a desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito [1] Primeiras Linhas de Direito Processual 

Civil', II/343-345 e 347. [2] Direito Civil, 4ª ed., São Paulo: Atlas, v. IV, p. 39. 

[3] Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, p. 549.
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YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005375-80.2017.8.11.0003. Ação de Produção Antecipada 

de Prova de Exibição de Documento Exequente: Anderson Cristhian dos 

Santos Viana Executada: Ympactus Comercial S.A Vistos etc. ANDERSON 

CRISTHIAN DOS SANTOS VIANA, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO em face de YMPACTUS COMERCIAL S.A, 

também qualificada no processo. O exequente ingressou com a presente 

ação, pleiteando a exibição do extrato das contas de contas/kits que 

adquiriu da executada. Juntou documentos. Intimado para emendar a inicial 

para adequar o pedido ao rito processual do artigo 509, do CPC, bem como 

para proceder a juntada dos boletos de aquisição das contas/kits e seus 

respectivos comprovantes de pagamento; os extratos bancários para 

demonstrar se houve ou não recebimento de valores pela requerida. 

Entretanto, o autor não cumpriu o comando judicial, deixando transcorrer o 

prazo in albis (Id. 12048910). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. DECIDO. O autor ingressou com a presente ação pleiteando que 

a ré apresentasse os documentos que comprovam a relação jurídica entre 

as partes. A sentença proferida na Ação Civil Pública nª 

0800224-44.2013.8.01.0001, declarou a nulidade dos contratos firmados 

entre os divulgadores e a empresa ré, e dentre outras questões 

estabeleceu que: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, 

determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que 

se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus 

Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos 

a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os 

divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução 

Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) 

devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta 

contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados 

nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus 

Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, 

mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não 

restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção 

US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os 

divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). (...)” (grifei) Assim, vê-se que a r. decisão é ilíquida, sendo 

necessário a sua devida liquidação para apurar o quantum devido a cada 

divulgador, na forma individual, cujo pedido deverá ser processado nos 

termos do artigo 509, do CPC, que dispõe: Portanto, com base no artigo 
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supra e nos termos da r. sentença exequenda, faz-se necessário a prova 

da existência de vínculo entre as partes, mediante a comprovação da 

aquisição das contas/kits da empresa executada, vez que algumas 

dessas contas eram adquiridas por crédito de terceiros (que deverão 

demandar ação própria), sem que houvesse desembolso/investimento de 

valores em favor da ré. No caso dos autos, o credor não comprovou a 

existência de vínculo entre as partes, seja pela juntada dos comprovantes 

de aquisição das contas/kits ou qualquer outro documento que 

demonstrasse a prova mínima de sua relação com a empresa executada, 

mesmo após ser-lhe oportunizada a emenda a inicial para tal finalidade (Id. 

12048910). Os artigos 320, 321, 330, III e IV e 485, I, do Código de 

Processo Civil, são claros quando asseveram: “Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. 

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único: Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” “Art. 330. 

A petição inicial será indeferida quando: (...) IV - não atendidas as 

prescrições dos arts. 106 e 321.” Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: I - indeferir a petição inicial;” O nosso e. TJMT, disciplina sobre o 

indeferimento da inicial em caso semelhante ao dos autos. Veja: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO – NÃO OCORRÊNCIA – EMENDA 

A INICIAL – OMISSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – JULGAMENTO 

MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Procedida a determinação de emenda 

da inicial, haja vista o não preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei 

Processual, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida se o 

autor não cumprir o comando judicial. (TJMT - Ap. 

1005666-80.2017.8.11.0003, Desa. Maria Helena G. Póvoas, 2ª Câmara 

Cível de Direito Privado, julg. 07.05.2018, DJE 10.05.2018)”. “LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – EMENDA À INICIAL – ART. 321 CPC/15 (ART. 284, 

CPC/73) – DECURSO DE PRAZO – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE 

AS PARTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

determinação de emenda da inicial tem lugar no momento que o magistrado 

verifica que a petição não preenche os requisitos exigidos pela lei 

processual, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida se o 

autor não cumprir o comando judicial. Assim, o descumprimento da ordem 

de emenda à inicial dá ensejo ao seu indeferimento. (Ap 158935/2016, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)” 

Outros Tribunais possuem o mesmo entendimento. “APELAÇÃO CÍVEL. 

PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÉDITO EXARADO EM 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEXFREE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES 

INVESTIDOS PELOS DIVULGADORES OU PARTENS. PEDIDO DE 

LIQUIDAÇÃO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO DE 

COTAS NA PIRÂMIDE FINANCEIRA. REVELIA. DECRETAÇÃO QUE NÃO 

INDUZ A VERSÃO DO AUTOR À CONDIÇÃO DE VERDADE ABSOLUTA. 

NECESSIDADE DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. 

EXEGESE DO INCISO I DO ARTIGO 373DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, AC 

03003492220168240002, Quinta Câmara de Direito Civil, Relator: Jairo 

Fernandes Gonçalves, julg. 04.07.2017)”. Desse modo, sendo outorgado 

prazo para emendar a inicial e diante da inércia do credor que não o fez 

no prazo estabelecido, deixando que apresentar os documentos 

necessários e essenciais para o processamento desta liquidação, este 

deve suportar o ônus do não cumprimento do ato processual. Ex positis, 

indefiro a petição inicial (CPC, 330, IV), e por via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com amparo no artigo 485, I c/c 321, parágrafo único 

do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais, contudo resta suspensa sua exigibilidade face o benefício 

da assistência judiciária gratuita, que ora defiro. Deixo de condená-lo ao 

pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Transitada em julgado, ou havendo 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 27 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001392-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARQUES FERNANDES (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

 

Código Processo nº 1001392-73.2017.8.11.0003 Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório - DPVAT Requerente: Fernando Marques Fernandes 

Requerida: Companhia Excelsior de Seguros Vistos etc. FERNANDO 

MARQUES FERNANDES, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT contra COMPANHIA 

EXCELSIOR DE SEGUROS, também qualificada no processo, objetivando o 

recebimento do prêmio de seguro DPVAT. O autor alega que em 

05.03.2011, sofreu acidente de trânsito, o qual causou-lhe invalidez 

permanente. Que, em razão disso, faz jus ao recebimento integral do 

prêmio do seguro obrigatório (DPVAT). Noticia ter recebido valor parcial do 

prêmio de seguro, por meio de procedimento administrativo, no importe de 

R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Requer a 

procedência da demanda. Juntou documentos. A demandada apresentou 

defesa (Id. 9616820). Argui, em preliminar, a inclusão da Seguradora Líder 

no polo passivo. No mérito, alega a ocorrência da prescrição e que o 

demandante não comprovou a sua invalidez permanente. Requer a 

improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. Tréplica (Id. 

10783044). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que se encontra. 

Conheço diretamente do pedido uma vez que a questão é unicamente de 

direito e prescinde da produção de outras provas, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Observa-se que o autor 

pretende compelir a requerida ao pagamento da diferença do prêmio do 

seguro DPVAT, em razão de acidente de veículo, do qual adveio a sua 

invalidez permanente. Na analise da preliminar arguida na defesa, da 

necessidade de retificação do pólo passivo da lide para a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Segundo 

disposto no art. 7º da Lei 6.194/74, modificado pela Lei 8.441/92, é 

legitimada para responder pelo pagamento qualquer sociedade seguradora 

que opere seguro que acoberte os sinistros enquadrados no DPVAT: "Art. 

7 - A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei". Destarte, a norma 

legal legitima qualquer seguradora a responder pela indenização em caso 

de seguro obrigatório, independentemente de ter sido realizado processo 

administrativo em outra seguradora. Tal questão já se encontra pacificada 

no E. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: "PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALEGADA NECESSIDADE DE 

SUBSTITUIÇÃO PELA SEGURADORA LÍDER. AFASTAMENTO DA 

QUESTÃO PRÉVIA. Qualquer seguradora integrante do convênio é parte 

legítima para figurar no polo passivo. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. OBRIGATORIEDADE DE PEDIDO NA VIA 

ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

EXARADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. SUBSUNÇÃO DO CASO 

À REGRA DE TRANSIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO 

DO ARESTO PARADIGMA. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA. 

REJEIÇÃO DA PREFACIAL. (...). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. REJEIÇÃO. 

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. 

DESNECESSIDADE. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E APELAÇÃO. 

PRETENSÃO RESISTIDA. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 

00249348820138152001, - Não possui -, Relator DES JOSE RICARDO 

PORTO, j. em 21-10-2015)” Posto Isto, rejeito a preliminar suscitada na 

peça defensiva. Passo a análise da prejudicial do mérito - da prescrição. A 

questão ora discutida é regida pelo imperativo do art. 206, § 3º do CC de 

2002, que estabelece como sendo trienal o prazo prescricional incidente 

na espécie, pois, especificamente, trata de seguro obrigatório: "Art. 206. 
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Prescreve: (..) § 3º Em três anos: (..) IX - a pretensão do beneficiário 

contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de 

responsabilidade civil obrigatório." Assim, resta afastada a incidência do 

art. 205 do CC, tendo em vista o princípio da especificidade. Ademais, o 

prazo prescrição para cobrança do Seguro DPVAT está previsto na 

Súmula 405, do STJ, que prevê o prazo de 03 (três) para. “A ação de 

cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.” Em 

relação ao termo inicial para a contagem do mencionado prazo 

prescricional, tem-se que é da data da ciência inequívoca pelo segurado 

de sua invalidez permanente ou da data do pagamento administrativo, 

conforme disposto nas Súmulas 229 e 278 do STJ, que assim 

estabelecem: "Súmula 229 STJ - O pedido do pagamento de indenização à 

seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha 

ciência da decisão.” “Súmula 278 STJ - O termo inicial do prazo 

prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve 

ciência inequívoca da incapacidade laboral." No caso dos autos, o 

acidente ocorreu em 05.03.2011, conforme consta no Boletim de 

Ocorrência do Num. 5046804. O autor ingressou com pedido administrativo 

junto a seguradora requerida, havendo o recebimento do valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), cujo montante foi 

depositado em conta bancária em nome do demandante no dia 24.07.2012. 

Destarte, apesar do demandante entender que que o grau da lesão 

auferida no processo administrativo, não condiz com sua real condição, a 

mesma não comprovou que permaneceu em tratamento médico ou que 

esteja recebendo qualquer tipo de auxílio pelo INSS, até a data da 

distribuição do feito, devendo ser aplicado ao caso em comento o disposto 

na Súmula 229, do STJ. Esse é o entendimento do STJ. Veja: 

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. COMPLEMENTAÇÃO DO DPVAT. PRESCRIÇÃO. 

TERMO INICIAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. 

Nas demandas visando a complementação do seguro obrigatório (DPVAT), 

o prazo da prescrição inicia-se na data do pagamento administrativo 

considerado a menor (REsp n. 1.418.347/MG, submetido ao regime do 

art.543-C do CPC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/4/2015, DJe 15/4/2015.) 2. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 458673 SP 

2014/0001340-5, Ministro Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, julg. 

02.06.2015, publ. 11.06.2015).” "RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO 

DA CONTROVÉRSIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. 

SÚMULA Nº 405/STJ. TERMO INICIAL. PAGAMENTO PARCIAL. 1. A 

pretensão de cobrança e a pretensão a diferenças de valores do seguro 

obrigatório (DPVAT) prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no 

último caso, o pagamento administrativo considerado a menor. 2. Recurso 

especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução/STJ nº 8/2008." (REsp n. 1.418.347/MG, Relator Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/4/2015, 

DJe 15/4/2015.) Portanto, há que se reconhecer a ocorrência da 

prescrição, vez que o pagamento da indenização do prêmio ocorreu em 

24.07.2012 e a ação foi proposta em 08.03.2017, operando-se a 

prescrição em 05.03.2014. Ex positis, reconheço a ocorrência da 

prescrição e Julgo extinto o processo nos termos do artigo 487, II, do CPC. 

Condeno a parte demandante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, a favor do advogado da demandada, em verba 

que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), observando o § 8º, do artigo 85 

do CPC. O ônus sucumbencial somente será exigido se presentes os 

requisitos legais, uma vez que a parte autora goza dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ou havendo 

desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 27 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004774-11.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MATZEMBACHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FRANCISCA DE FREITAS OAB - MT20673/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004774-11.2016.8.11.0003. Ação de Indenização por 

Danos Morais Requerente: Rogério Matzembacher Requerido: Banco do 

Brasil S.A Vistos etc. ROGÉRIO MATZEMBACHER, qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra 

BANCO DO BRASIL S.A, também qualificado no processo, visando a 

condenação do requerido na reparação dos danos descritos na inicial. O 

autor aduz ter se dirigido até a agência da instituição financeira nesta 

cidade, para efetuar operações bancárias, isto em 07.11.2016. Que 

recebeu uma senha de atendimento, constando o horário de sua entrada 

naquele estabelecimento às 13h06. Alega ter permanecido na fila de 

atendimento por 02h10 (duas horas e dez minutos) até ser atendido às 

15h16. Diz que, com a demora no atendimento, o demandado descumpriu a 

Lei Municipal nº 3.061/99. Requer a procedência do pleito indenizatório. 

Juntou documentos. O requerido apresentou defesa, alegando, em 

preliminar, impugnação a justiça gratuita. No mérito, aduz a ausência dos 

requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil. 

Alega que nenhum dano restou comprovado pela requerente. Diz que a 

legislação municipal não regulou sanções para o caso do seu 

descumprimento, arguindo, inclusive sua inconstitucionalidade. Requer a 

improcedência do pedido inicial. Tréplica. O demandante pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que 

se encontra, vez que a prova produzida é suficiente para solução da lide 

e não há necessidade de dilação probatória, na forma do artigo 355, I, do 

CPC. O entendimento jurisprudencial é uníssono neste sentido: "Presentes 

as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do 

juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, 

rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual autoriza o 

julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - 

vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os elementos 

necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 

38.931-3). Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual 

Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem 

por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos 

fatos sobre que versa a lide". "A necessidade da produção de prova em 

audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide 

implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. A preliminar aduzida pelo réu, não merece 

prosperar, vez que a parte autora comprovou sua hipossuficiência 

mediante a juntada da declaração de imposto de renda do exercício de 

2016, não tendo o réu juntado qualquer prova que demonstre modificação 

na situação financeira a ensejar a revogação do benefício. Dessa forma, 

rejeito a preliminar. A pretensão indenizatória do autor, ancora-se na 

demora no atendimento na instituição bancária. Registra-se que, para que 

se caracterize o ato ilícito, forçosa se faz a reunião dos elementos: ação 

ou omissão em caráter culposo ou doloso do agente; dano efetivo e, 

ainda, nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano suportado 

pela vítima. Ausente qualquer elemento, não há que se falar em dever de 

indenizar. Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da 

subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando 

os aspectos mais íntimos da personalidade humana, ou da própria 

valoração da pessoa no meio em que vive e atua. Para a configuração do 

dano moral, o magistrado deve se pautar pela lógica do razoável, 

reputando dano somente a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem estar. Consoante narrado na peça exordial, o autor deu 

entrada na agência bancária às 13h06, sendo atendido às 15h16, 

computando, portanto, um tempo de espera de 130 (cento e trinta) 

minutos. A propósito, a espera para atendimento na fila pelo período 

mencionado, por mais incômodo que venha causar não é capaz de 

alcançar a esfera moral do indivíduo, provocando lesões, seja de que 

natureza for. O que se vê in casu é o mero aborrecimento, até por que, o 

requerente não acostou aos autos provas suficientes que evidenciem 

haver sofrido qualquer infortúnio maior, senão aqueles cotidianos. A 
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situação relatada, pelo analisado, não passa de mero dissabor, uma 

chateação comum nas relações habituais, não sendo apto a gerar 

qualquer tipo de indenização. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ESPERA EM FILA DE BANCO POR MAIS DE UMA HORA. 

TEMPO SUPERIOR AO FIXADO POR LEGISLAÇÃO LOCAL. INSUFICIÊNCIA 

SÓ DÁ INVOCAÇÃO LEGISLATIVA. PEQUENA REPERCUSSÃO. MEROS 

ABORRECIMENTOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. A invocação da 

legislação que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é 

suficiente para ensejar o direito à indenização, pois essa espécie de 

legislação é de natureza administrativa. Para configuração do dever de 

reparação do dano moral, a conduta narrada deve ser capaz de repercutir 

no patrimônio imaterial da parte autora. Meros aborrecimentos não ensejam 

indenização a título de dano moral. (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.15.011958-7/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA 

CÍVEL)” “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

- POUCO TEMPO DE ESPERA EM FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - MERO 

ABORRECIMENTO - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - SENTENÇA 

MANTIDA. Transtornos ou aborrecimentos causados pela pequena 

demora no atendimento em agência bancária não ensejam dano moral 

indenizável. (TJMG - Apelação Cível 1.0382.13.006805-1/001, Relator(a): 

Des.(a) Alberto Diniz Junior , 11ª CÂMARA CÍVEL)” Ademais, apesar de o 

autor ter esperado tempo superior aos 25 (vinte e cinco) minutos previstos 

na Lei Municipal nº 3.601/99, não vislumbro nos autos elementos capazes 

de ensejar compensação dos prejuízos ao demandante na intensidade que 

alega ter sofrido. Ressalta-se, acerca do alegado, que o entendimento 

aqui traçado encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça que se firmou no sentido que a invocação de lei estadual ou 

municipal que determine tempo de espera inferior ao experimentado não é 

suficiente para o reconhecimento do dano moral, devendo a autora 

demonstrar comprovadamente a situação ensejadora do dano cuja 

intensidade mereça compensação. Ou seja, nestas hipóteses o dano não 

é presumido, não podendo, por esse motivo, ser caracterizando in re ipsa, 

senão vejamos: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ESPERA EM FILA DE BANCO 

POR TEMPO SUPERIOR AO DE MEIA HORA FIXADO POR LEGISLAÇÃO 

LOCAL - INSUFICIÊNCIA DA SÓ INVOCAÇÃO LEGISLATIVA ALUDIDA - 

OCORRÊNCIA DE DANO MORAL AFASTADO PELA SENTENÇA E PELO 

COLEGIADO ESTADUAL APÓS ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS 

DO CASO CONCRETO - PREVALÊNCIA DO JULGAMENTO DA ORIGEM. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- A 

só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo 

máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito 

à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser 

provocadas pelo usuário. (...) (REsp 1340394/SP, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, TERCEIRA TURMA)” “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POUCO TEMPO DE ESPERA EM 

FILA DE BANCO. MERO DISSABOR. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. 1. O pouco tempo de espera em fila de banco não tem 

o condão de expor a pessoa a vexame ou constrangimento perante 

terceiros, não havendo que se falar em intenso abalo psicológico capaz 

de causar aflições ou angústias extremas. 2. Situação de mero 

aborrecimento ou dissabor não suscetível de indenização por danos 

morais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 

1422960/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA)” 

Deste modo, considerando que não resultou configurado qualquer dano 

moral ao demandante, não há que se falar em compensação indenizatória. 

Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial. Condeno o requerente ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Entretanto, a sucumbência somente 

será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o autor é 

beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 27 

de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001932-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO GOMES COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Hélio Fernandes de Moraes (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001932-24.2017.8.11.0003. Ação de Consignação em 

Pagamento Autor: Caio Fernando Gomes Coelho Ré: Hélio Fernandes de 

Moraes Vistos etc. CAIO FERNANDO GOMES COELHO, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO em face de HÉLIO FERNANDES DE MORAES, também 

qualificado no processo. No curso do processo o autor pugnou pela 

desistência do feito (ID. 13134375). 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 pelo requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais, contudo resta suspensa sua 

exigibilidade face o benefício da assistência judiciária gratuita concedido 

nos autos. Deixo de condenar o requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios uma vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Transitada em julgado ou havendo a desistência do prazo 

recursal pelo litigante, encaminhe os autos ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 27 de julho 2018 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000243-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISMAR MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000243-08.2018.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Caixa Consórcios S.A Administradora de Consórcios 

Requerido: Elismar Marques da Silva Vistos etc. Caixa Consórcios S.A 

Administradora de Consórcios, qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO contra Elismar Marques da Silva, também 

qualificado no processo, objetivando o cumprimento de contrato firmado 

entre as partes, com cláusula de alienação fiduciária, mediante pagamento 

do débito ou entrega do bem. O autor diz que o réu tornou-se inadimplente 

e foi constituído em mora ao deixar de cumprir a obrigação mensal, 

assumida no contrato firmado entre as partes, cujo objeto foi dado em 

alienação fiduciária. Afirma que o devedor deixou de quitar as parcelas 

pactuadas, a partir de setembro/2017 e, em face da inadimplência, requer 

a apreensão do bem, liminarmente. Ao final requer a posse definitiva do 

veículo. Juntou documentos. Deferida a liminar, a medida foi devidamente 

cumprida (Num. 12230150). Citado, o réu não apresentou contestação 

(Num. 14207860). O autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide 

(Num. 12655286). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. O feito enseja julgamento antecipado, na forma do 

artigo 355, incisos I e II do CPC. Além da revelia do demandado, a prova 

trazida aos autos é suficiente para o desfecho da questão. À luz dos 

documentos juntados na inicial verifica-se que o bem, objeto do pedido de 

busca e apreensão, foi dado em alienação fiduciária, a favor do requerido, 

em contrato firmado entre as partes (Num. 11370834 - Pág. 1/4). 

Ressalta-se, também, que o devedor é inadimplente e, devidamente citado, 

não ofereceu defesa. Assim, em face da revelia, aliada à prova produzida 

pelo autor, restou demonstrada a veracidade dos fatos que ensejam o 

deferimento da pretensão inicial, por estar amparada em legislação 

específica – Decreto-Lei nº 911/69. Ex positis, julgo procedente o pedido 

formulado na exordial. Torno definitiva a medida liminar, consolidando a 

posse e propriedade do veículo descrito na inicial. Condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do CPC. Determino a baixa junto ao Sistema Renajud (placa 

– NKG2708). Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 27 de julho 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030530/7/2018 Página 473 de 614



Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009452-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCA MAYARA ALCANTARA ZENI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009452-35.2017.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A Requerida: 

Bianca Mayara Alcantara Zeni Vistos etc. AYMORE CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de 

BIANCA MAYARA ALCANTARA ZENI, também qualificada no processo. O 

requerente pugnou pela desistência do feito, vez que as partes se 

compuseram extrajudicialmente (Id. 13348057). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção, não 

necessitando da anuência da parte contrária, vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Ex positis, homologo a desistência 

apresentada pelo requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas processuais já 

recolhidas. Deixo de condenar o demandante ao pagamento de honorários 

advocatícios uma vez que não houve citação da parte contrária. Revogo a 

liminar concedida e determino a baixa da restrição junto ao Sistema 

Renajud (placa OAS6595)). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 27 de julho 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006766-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006766-70.2017.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Itaú – Unibanco S.A Requerido: Felipe Slompo de 

Almeida Vistos etc. BANCO ITAÚ – UNIBANCO S.A, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em 

face de FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA, também qualificado no processo. O 

requerente pugnou pela desistência do feito (Id. 14283679). Vieram-me os 

autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção, 

não necessitando da anuência da parte contrária, vez que a 

angularização processual não se aperfeiçoou. Ex positis, homologo a 

desistência apresentada pelo requerente, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a presente 

ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 

Custas processuais já recolhidas. Deixo de condenar o demandante ao 

pagamento de honorários advocatícios uma vez que não houve citação da 

parte contrária. Revogo a liminar concedida e determino a baixa da 

restrição junto ao Sistema Renajud (placa NMP3661). Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. .Processo 

nº 1009452-35.2017.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão Requerente: 

Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A Requerida: Bianca 

Mayara Alcantara Zeni Vistos etc. AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de BIANCA MAYARA 

ALCANTARA ZENI, também qualificada no processo. O requerente pugnou 

pela desistência do feito, vez que as partes se compuseram 

extrajudicialmente (Id. 13348057). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção, não necessitando da 

anuência da parte contrária, vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Ex positis, homologo a desistência apresentada pelo 

requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas processuais já recolhidas. 

Deixo de condenar o demandante ao pagamento de honorários 

advocatícios uma vez que não houve citação da parte contrária. Revogo a 

liminar concedida e determino a baixa da restrição junto ao Sistema 

Renajud (placaNMP3661). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa 

e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 27 de julho 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001347-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MORAIS SILVA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001347-35.2018.8.11.0003. Ação Declaratória de 

Inexistência de débito c/c Indenização por danos morais Autora: Elisângela 

Morais Silva Ferreira Ré: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da 

Região Sul de Mato Grosso – Sicoob Sul Vistos etc. ELISÂNGELA MORAIS 

SILVA FERREIRA, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da 

Região Sul de Mato Grosso – Sicoob Sul, também qualificada no processo. 

No curso do processo as partes entabularam acordo e requerem sua 

homologação e a consequente extinção do feito (Id. 13376776). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se 

que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo que em 

eventual descumprimento da avença comportará a execução da sentença 

homologatória, nos termos do artigo 515, II, do CPC. Ex positis, homologo o 

acordo firmado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante desta decisão. Julgo 

extinto o processo com amparo do artigo 487, III, “b”, do CPC. Honorários 

advocatícios na forma pactuada. Não havendo no acordo disposição 

acerca das custas/despesas processuais, aplico os termos do §2º do 

artigo 90, do CPC e condeno ambas as partes na sucumbência recíproca. 

As custas processuais deverão ser repartidas em 50% para cada parte. 

A sucumbência em relação a autora somente será exigida se presentes 

os requisitos legais, vez que ela é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita. Transitada em julgado, à contadoria judicial para o cálculo das 

custas, intimando a ré para o pagamento de 50%, conforme condenação 

que lhe foi imposta. Após, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001958-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA BADIERA VIALI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN DE OLIVEIRA SILVA SHILINKERT OAB - SP208322 (ADVOGADO)

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO)

LUCIANO DA SILVA BURATTO OAB - SP0179235A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001958-56.2016.8.11.0003. Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais Autora: Carla 
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Cristina Badiera Viali Ré: FIDC NPLI – Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios não Padronizados Vistos etc. CARLA CRISTINA BADIERA 

VIALI, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

face de FIDC NPLI – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não 

Padronizados, também qualificada no processo. As partes noticiam a 

realização de acordo requerem a sua homologação e a consequente 

extinção do feito (Num. 14198465). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado entre as partes 

põe fim ao litígio, vez que foi devidamente cumprido. Ex positis, homologo o 

acordo firmado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante desta decisão. Julgo 

extinto o processo com amparo do artigo 487, III, “b”, do CPC. Honorários 

advocatícios conforme acordado. Não havendo no acordo disposição 

sobre a quem caberá o pagamento das custas processuais, mantém-se 

aquela imposta na r. sentença de mérito. Deixo de determinar a extinção 

do feito vez que já consta uma decisão com prestação jurisdicional 

formalizada. Decorrido o prazo recursal, encaminhe os autos a contadoria 

judicial para apuração do valor das custas processuais, intimando a 

requerida para pagamento no prazo de 05 (cinco) dias. Após, ao arquivo 

com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 27 de 

julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009051-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LEONCIO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009051-36.2017.8.11.0003 Vistos etc. BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, já qualificado nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de FRANCISCO LEONCIO 

TEIXEIRA também qualificado no processo, visando a busca e apreensão 

do bem descrito na exordial. No decorrer do processo, o requerente 

pleiteia pela desistência da ação e sua consequente extinção (Id. 

13386378), vez que as partes compuseram amigavelmente. O demandado 

não foi citada. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Observa-se dos autos, que a citação do 

demandado não foi realizada. Assim, é possível ao autor desistir do 

pedido, sem prévia anuência da parte ex adversa, eis que não citado para 

integrar a lide. Ex positis, deixo de resolver o mérito da demanda, e 

homologo o pedido de desistência da ação, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Custas recolhidas. Sem verba honorária vez que o 

demandado não foi citado e não constituiu advogado nos autos. Deixo de 

determinar, a baixa junto ao Sistema Renajud, vez que não houve 

determinação para esse fim. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa 

e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 27 de julho de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008012-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AUGUSTO VOLPATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER FERREIRA BONFIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que não foi possível citar 

WANDER FERREIRA BONFIM. tendo em vista que percorri toda a RUA 

DEZENOVE DE NOVEMBRO e não localizei o imóvel de n 757, sendo as 

casas de n 403 e 589 as mais próximas localizadas do endreço descrito 

no mandado. Quando indagados, os vizinhos não souberam informar onde 

o citando reside. RONDONÓPOLIS/MT, 5 de julho de 2018. WELLON 

VINICIUS MARQUES DE SOUZA Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA 

CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001373-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CAMILOTTI (REQUERIDO)

HILARIO JOAO DALSASSO (REQUERIDO)

CARLOS ALBERTO KLAUS (REQUERIDO)

MARIA CORDI KLAUS (REQUERIDO)

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001373-33.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: RODORAPIDO 

TRANSPORTES LTDA, MARIA CORDI KLAUS, CARLOS ALBERTO KLAUS, 

EDUARDO CAMILOTTI, HILARIO JOAO DALSASSO Vistos e examinados. 

Determino a intimação do administrador judicial para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se acerca do pedido formulado pela parte autora, 

em Id. 14354688. Após, tornem-me imediatamente conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001334-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001334-36.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARLENE DA SILVA SOUZA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos e examinados. Redesigno a audiência de conciliação para o 

dia 22 de Agosto de 2018, às 08:00 horas. Observe-se eventual indicação 

de novo endereço, feito pela parte autora. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000643-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO MOREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do requerido para no prazo 05 (cinco) dias efetuar 

o pagamento das custas judiciais no valor de R$ 413,40, da Taxa 

Judiciária R$ 134,24, totalizando R$ 547,64(quinhentos e quarenta e sete 

reais e sessenta e quatro centavos), para tanto deve ser acessado o site 

www.tjmt.jus.br, para emissão de guia, BEM COMO, no mesmo prazo, o 

pagamento da contadora no valor de R$ 14,81 (quatorze reais e oitenta e 

um centavos), devendo depositar junto ao Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, no Banco do Brasil S/A, agência: 0551-7, conta 

corrente: 44017-5, considerando que esta é extrajudicial (não oficial), 
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comprovando o pagamento nos autos, SOB PENA DE PROTESTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003903-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTOS SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do requerido para no prazo 05 (cinco) dias efetuar 

o pagamento das custas judiciais no valor de R$ 413,40, da Taxa 

Judiciária R$ 132,08, totalizando R$ 545,48(quinhentos e quarenta e cinco 

reais e quarenta e oito e quatro centavos), para tanto deve ser acessado 

o site www.tjmt.jus.br, para emissão de guia, BEM COMO, no mesmo 

prazo, o pagamento da contadora no valor de R$ 13,50 (treze reais e 

cinquenta centavos), devendo depositar junto ao Cartório Distribuidor, 

CNPJ nº 01.974.435/0001-08, no Banco do Brasil S/A, agência: 0551-7, 

conta corrente: 44017-5, considerando que esta é extrajudicial (não 

oficial), comprovando o pagamento nos autos, SOB PENA DE PROTESTO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000831-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MARTINS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000831-83.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 6.058,04; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156)/[VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ADILSON MARTINS SILVA 

Parte Ré: EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos e examinados. Com fulcro no disposto no art. 526, 

§3º, do CPC/2015, declaro satisfeita a obrigação e extinto o processo, vez 

que o autor não se opôs ao pagamento pelo réu. Expeça-se alvará para o 

levantamento das quantias depositadas nos autos, observando a conta 

bancária indicada pela exequente. Após o cumprimento de todas as 

formalidades necessárias, inclusive eventuais baixas e/ou liberações nos 

sistemas, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 30 de abril de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000831-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MARTINS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do requerido para no prazo 05 (cinco) dias efetuar 

o pagamento das custas judiciais no valor de R$ 413,40, da Taxa 

Judiciária R$ 132,08, totalizando R$ 545,48(quinhentos e quarenta e cinco 

reais e quarenta e oito e quatro centavos), para tanto deve ser acessado 

o site www.tjmt.jus.br, para emissão de guia, BEM COMO, no mesmo 

prazo, o pagamento da contadora no valor de R$ 13,50 (treze reais e 

cinquenta centavos), devendo depositar junto ao Cartório Distribuidor, 

CNPJ nº 01.974.435/0001-08, no Banco do Brasil S/A, agência: 0551-7, 

conta corrente: 44017-5, considerando que esta é extrajudicial (não 

oficial), comprovando o pagamento nos autos, SOB PENA DE PROTESTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000675-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LAU RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HADAN FELIPE PORFIRIO OAB - MT13715/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)

 

INTIMAÇÃO do patrono do requerido para no prazo 05 (cinco) dias efetuar 

o pagamento das custas judiciais no valor de R$ 413,40, da Taxa 

Judiciária R$ 134,24, totalizando R$ 547,64(quinhentos e quarenta e sete 

reais e sessenta e quatro centavos), para tanto deve ser acessado o site 

www.tjmt.jus.br, para emissão de guia, BEM COMO, no mesmo prazo, o 

pagamento da contadora no valor de R$ 14,81 (quatorze reais e oitenta e 

um centavos), devendo depositar junto ao Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, no Banco do Brasil S/A, agência: 0551-7, conta 

corrente: 44017-5, considerando que esta é extrajudicial (não oficial), 

comprovando o pagamento nos autos, SOB PENA DE PROTESTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002715-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE SOUZA MENDONCA MACHADO 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do requerido para no prazo 05 (cinco) dias efetuar 

o pagamento das custas judiciais no valor de R$ 413,40, da Taxa 

Judiciária R$ 134,24, totalizando R$ 547,64(quinhentos e quarenta e sete 

reais e sessenta e quatro centavos), para tanto deve ser acessado o site 

www.tjmt.jus.br, para emissão de guia, BEM COMO, no mesmo prazo, o 

pagamento da contadora no valor de R$ 14,81 (quatorze reais e oitenta e 

um centavos), devendo depositar junto ao Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, no Banco do Brasil S/A, agência: 0551-7, conta 

corrente: 44017-5, considerando que esta é extrajudicial (não oficial), 

comprovando o pagamento nos autos, SOB PENA DE PROTESTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004259-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. Q. F. (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 patrono do requerido para no prazo 05 (cinco) dias efetuar 

o pagamento das custas judiciais no valor de R$ 413,40, da Taxa 

Judiciária R$ 134,24, totalizando R$ 547,64(quinhentos e quarenta e sete 

reais e sessenta e quatro centavos), para tanto deve ser acessado o site 

www.tjmt.jus.br, para emissão de guia, BEM COMO, no mesmo prazo, o 

pagamento da contadora no valor de R$ 14,81 (quatorze reais e oitenta e 

um centavos), devendo depositar junto ao Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, no Banco do Brasil S/A, agência: 0551-7, conta 

corrente: 44017-5, considerando que esta é extrajudicial (não oficial), 

comprovando o pagamento nos autos, SOB PENA DE PROTESTO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000265-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO TEODORO DIAS RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA OAB - MT19914/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAREM 

SOBRE OS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORA JUDICIAL 

ANEXADO NO ID. 14415718.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 344979 Nr: 472-39.2005.811.0003

 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: ESPOLIO DE ADAO JOSE PINTO DE ALMEIDA, MATILDE 

MACHADO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE RESENDE SILVA, SINVAL DUETI 

SILVA, VANDA ALMEIDA DA SILVA, LAURO SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, NERCINO LAZARO RODRIGUES - OAB:MT/ 4405-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dra. ALESSANDRA DIAS IORA, OAB/MT 20073/E, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 17/04/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 420403 Nr: 2713-44.2009.811.0003

 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: LUCIELENE TOLENTINO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO FARIAS, CRISTIANE 

MATEUS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 419320 Nr: 1647-29.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO LEDES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRADIENTE ELETRONICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal, retirar a certidão de 

crédito. Registro que aludida certidão ficará arquivada em secretaria por 1 

ano e findo tal prazo, será encaminhada à incineração.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 869147 Nr: 6235-98.2017.811.0003

 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: RONEY GOMES DOS SANTOS, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT

 INTIMAÇÃO do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 887492 Nr: 800-12.2018.811.0003

 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): EUGÊNIO CARLOS KNORR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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, 

manifesta-se nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 886417 Nr: 360-16.2018.811.0003

 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: FRANCISCO DE MESQUITA SENA BISPO, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIZE HONORATO DE FREITAS, ALEXANDRE 

AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO JAMBERS 

HIDALGO GIMENEZ - OAB:7379, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 878455 Nr: 9728-83.2017.811.0003

 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: GILMAR DOS SANTOS, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, GLADIS DENISE MELCHIOR (ATUALIZADO) - 

OAB:OAB/MT 11615-B, IGOR GABRIEL SAFI DA SILVA - 

OAB:11147/MT, JANINE COELHO DUARTE DE QUADROS - 

OAB:MT/9643, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O, LEYA 

SOUZA CRUZ - OAB:MT/8398

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 775432 Nr: 4399-61.2015.811.0003
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 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIDRONI EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA EPP, 

ABG COMERCIO DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA EPP, BANCO DO 

BRASIL, ALVARO LUIS BONESSO FRUET, RENATA FRUET, BONIFACIO 

RIBEIRO ROCA, COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO BRADESCO S/A, ITAU UNIBANCO S. 

A, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:5134/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, REINALDO 

CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB:2198/RO, SILVIO LUIZ SILVA DE 

MOURA LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal, se 

manifestar sobre o prosseguimento do processo de recuperação judicial, 

como já determinado na decisão de fls. 1148 e 1172.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 870608 Nr: 6781-56.2017.811.0003

 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: NELITON VENERO DA SILVA, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 

OAB:6716/O

 INTIMAÇÃO do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, tendo em vista a juntada da petição de fls. 

32/32v contendo a certidão de crédito solicitada.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 799988 Nr: 14399-23.2015.811.0003

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA FISCHER, GUILHERME AUGUSTIN, ARYSTA 

LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA, 

ADM DO BRASIL LTDA, ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR, TRAJANO CARNEIRO NETO, BANCO DO BRASIL 

S/A, JOSÉ RICARDO AUGUSTIN DA SILVEIRA, PRIMAVERA DIESEL LTDA, 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS 

LTDA, BANCO DA AMAZONIA S.A, AGROPECUÁRIA BELA SERRA LTDA, 

BASF S/A, BANCO JOHN DEERE S/A, HAMILTON GLUECK ENGENHARIA 

LTDA, KIP CULLERS DO BRASIL LTDA, BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:OAB/PR 30.890, ALINE DE OLIVEIRA TELES - OAB:OAB/MT16154, 

ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN - OAB:13571/B, BRUNO 

KURZWEIL DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 248.704, CELSO UMBERTO 

LUCHESI - OAB:76458/SP, CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:MT/10.365, DAIANA MALHEIROS DE MOURA - OAB:11624-A/MT, 

DANIEL VIANA DE MELO - OAB:309.229/SP, ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

5222, EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:24498/OAB 

PR, IVO WAISBERG - OAB:OAB/SP 146.176, João de Souza Salles 

Junior - OAB:6716/MT, JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - OAB:122443, 

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/9977 - A, LEONARDO SANTOS 

DE RESENDE - OAB:6358, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A, MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP, 

RICARDO ALVES PEREIRA - OAB:OAB/SP 180.821, ROGÉRIO ANTONIO 

PEREIRA - OAB:OAB/SP 95.144, USSIEL TAVARES DA SILVA FILH0 - 

OAB:3.154-A, VALDEIR DA SILVA NEVES - OAB:MS/ 11.371, 

VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A, WILLIAM JOSE DE 

ARAUJO - OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES

GUILHERME AUGUSTIN E LUCIANA FISCHER

AUTOS N.º 14399-23.2015.811.0003 – CÓDIGO 799988

ESPÉCIE: RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PARTE REQUERENTE: LUCIANA FISCHER, pessoa física portadora do CPF 

887.011.909-20 e GUILHERME AUGUSTIN, pessoa física portadora do CPF 

388.533.291-49

ADVOGADOS: Eduardo Henrique Vieira Barros, inscrito na OAB/MT nº 

7.680, e Euclides Ribeiro Da Silva Junior, inscrito na OAB/MT nº 5.222.

ADMINISTRADOR JUDICIAL: JOÃO DE SOUZA SALLES JUNIOR, OAB-MT 

6.716

FINALIDADE: CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES 

(ART.36, I)

Local e data da realização da Assembleia Geral de Credores:

EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO: - DIA 03 DE SETEMBRO DE 2018, às 

09h00min, no auditório do COMFORT HOTEL & SUÍTES RONDONÓPOLIS, 

localizado à Av. Lions Internacional, 2 - Vila Aurora II, CEP: 78735076, 

Telefone: (66) 3439-5400, em Rondonópolis/MT.

EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO: DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018, às 

09h00min no auditório do COMFORT HOTEL & SUÍTES RONDONÓPOLIS, 

localizado à Av. Lions Internacional, 2 - Vila Aurora II, CEP: 78735076, 

Telefone: (66) 3439-5400, em Rondonópolis/MT.

ORDEM DO DIA (LFR, art. 35, I e 36, II): Aprovar; rejeitar ou modificar o 

plano de recuperação judicial apresentado pela devedora, e deliberação 

de outras matérias necessárias. Possível instalação do Comitê de 

Credores, a ser constituído no conclave.

Local onde os credores poderão obter cópia do plano de recuperação da 

empresa recuperanda (LFR, art. 36, III): O credor poderá obter cópia do 

plano de recuperação da empresa, bem como se quiser ser representado 

na Assembleia de Credores por mandatário ou representante legal, poderá 

dirigir-se ao escritório de profissional do Administrador Judicial, Dr. JOÃO 

DE SOUZA SALLES JÚNIOR, OAB/MT 6.716, com endereço profissional à 

AV. PRESIDENTE MARQUES, Nº 421, BAIRRO DO QUILOMBO, CUIABÁ – 

MT, CEP: 78.045-175, DEVENDO HAVER AGENDAMENTO PRÉVIO de 

entrega dos documentos pelo e-mail: sallesjunior@hotmail.com ou telefone 

(65) 99981-2406.

INFORMAÇÃO: Conforme disposto no §2º, do artigo 36, da Lei 

11.101/2005 “Além dos casos expressamente previstos nesta Lei, 

credores que representem no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor total dos créditos de uma determinada classe poderão requerer ao 

juiz a convocação de assembleia geral”.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, Eu, Myllenna Alves Silva expedi o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Rondonópolis-MT, 26 de julho de 2018.

Thais Muti de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 878452 Nr: 9726-16.2017.811.0003

 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: ESPÓLIO DE JOÃO ODERDENGE, SELMA PEREIRA 

ODERDENGE, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, 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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030530/7/2018 Página 478 de 614



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 886420 Nr: 362-83.2018.811.0003

 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: VALDERI CAMILO FRANÇA, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE 

FARIAS - OAB:OAB/MT 4.962-B, VOLMIR RUBIN - OAB:OAB/MT 13.078, 

WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.871-B

 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 sobre a petição juntada em fls. 44/46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 787681 Nr: 9290-28.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA, 

ANDRE RICARDO ORSSATTO, GISELE TACCA ORSSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos examinados.

Face o teor da certidão de fls. 82, defiro o pedido de levantamento 

formulado às fls. 80.

Após as providências do Provimento 68/2018 do CNJ, expeça-se o alvará.

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.: 824112 Nr: 4299-72.2016.811.0003

 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: ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO DE 

FREITAS, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALTON VINICIUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA BRUNETTO - 

OAB:OAB/MT 20128, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

5222, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON VINICIUS DOS 

SANTOS - OAB:MT/6923B

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de Embargos de declaração de fls. 105/124.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 804649 Nr: 16178-13.2015.811.0003

 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: BOSTON PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, 

HUMBERTO SILVA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534

 Intimação do advogado do embargante para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração de fls.1051/1055.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 825068 Nr: 4634-91.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER AGROINDUSTRIAL IMP E 

EXPORTAÇÃO LTDA, NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO, NORIVAL DE 

OLIVEIRA LOBO NETO, SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 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.: 436584 Nr: 5252-46.2010.811.0003

 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: SONIA GONCALVES DA SILVA, PAULO SERGIO LOPES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VICKY LTDA, JOELCI 

STRINGHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LIMA - 

OAB:MT.14429-B, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - 

OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

JAIRO ANTONIO GONÇALVES FILHO - OAB:15.428/PR, JAMIL 

JOSEPETTI JUNIOR - OAB:OAB/PR16587

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 881698 Nr: 10891-98.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAGON COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONOR JOSE ALVES, ANTONIO 

CARLOS DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CAMPOS CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 11878-A

 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 devolução de 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 864581 Nr: 4767-02.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DOMINGUES DE MENDONCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUSTIN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 791952 Nr: 11077-92.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 
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S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes para no prazo legal manifestarem 

sobre a atualização do cálculo de fls. 226/227.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 725127 Nr: 6087-29.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO OLENDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT, LUZIA ANGELICA ARRUDA GONCALVES - 

OAB:MT/9802

 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 devolução de 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 320830 Nr: 7664-91.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 715429 Nr: 10707-21.2012.811.0003

 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: SALOMÃO GOMES BEZERRA NETO, ALESSANDRA 

APARECIDA GIBIM BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO LOCADORA RONDONÓPOLIS LTDA, 

MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, DANIEL WEBER, EDSON DA 

SILVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT15013A, Jair Klasner - OAB:16142/MT, JOSE 

APARECIDO ALVES PINTO - OAB:4738/MT, Manoel Antônio de 

Resende David - OAB:6078/MT, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 704215 Nr: 12192-90.2011.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM LUCIA SILVA BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:OAB/MT9708A

 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 728913 Nr: 9646-91.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVO DOS SANTOS SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEICE JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSALVO DOS SANTOS SALLES 

- OAB:OAB/MT 15986

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 9646-91.2013.811.0003

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ROSALVO DOS SANTOS SALLES

PARTE REQUERIDA: CLEICE JOSE DA SILVA

INTIMANDO(A, S): CLEICE JOSE DA SILVA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/07/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 7.540,81

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO para no prazo de 15 dias 

cumprir voluntariamente a obrigação, que consiste no pagamento da 

importância R$ 7.540,81 (sete quinhentos e quarenta reais e oitenta e um 

centavos), sob pena de incidência da multa de 10%, nos termos do artigo 

523 do CPC. Havendo pronto pagamento não há razão para fixação de 

verba honorária. Havendo prosseguimento do feito, foram arbitrados os 

honorários em 10% sobre o valor da execução.

 SENTENÇA: Vistos e examinados. Defiro o pedido de conversão da ação 

em cumprimento de sentença, haja vista que a condenação já transitou em 

julgado, conforme certidão de fls. 77. Ademais, o requerimento de 

cumprimento de sentença está devidamente instruído com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito (fls. 82), nos exatos termos do artigo 

524 do CPC. Promovam-se as anotações e alterações necessárias, na 

capa dos autos e no sistema Apolo, prosseguindo o feito nos termos do 

disposto no art. 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se o 

devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no artigo 523 

do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e de honorários de 

advogado de dez por cento (art. 523, §1º). Nos termos do disposto no art. 

523, §3º do CPC, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, a 

Sra. Gestora deverá certificar o ocorrido nos autos e expedir, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; 

não havendo indicação de bens a serem penhorados, impulsione-se o 

feito para que o exequente manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida 

penhora on line, tornem os autos conclusos. Para eventuais impugnações, 

o devedor deverá observar o prazo do artigo 525 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Eu, Bianca de Almeida Estácio, digitei.

 Rondonópolis - MT, 24 de julho de 2018.

Thais Muti de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 738194 Nr: 830-86.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECH SERVICE SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA GRECCO TEIXEIRA - 
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OAB:OAB/MT12594

 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 devolução de 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 377236 Nr: 5597-51.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO LONARDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15380 MT, EDUARDO PEREIRA PANDOLFO - OAB:20.029-MT, 

JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:MT/4635, NELSON JOSE 

GASPARELO - OAB:2693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO 

FERREIRA - OAB:21445/O, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 733364 Nr: 13383-05.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO PACHECO CLAUDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 devolução de 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 442145 Nr: 10813-51.2010.811.0003

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ MOREIRA AGUIAR, A L M AGUIAR & CIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉA CRISTINA DE LIMA SEMELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3504-A/MT

 Intimação do agravante para, no prazo de 48 horas, efetuar o pagamento 

dos honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 830970 Nr: 6089-91.2016.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODÍLIO BALBINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL SERVICE, ALIANÇA SERVIÇOS 

AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO UBERABA LTDA EPP, ANDRE 

RAMALHO FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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 devolução de 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 373167 Nr: 1584-09.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOURACAP LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR REDE DIESEL LTDA, EDER LINCOLN 

FORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAILTON VILELA DE MORAES - 

OAB:4043-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, apresentar o 

endereço habil para expedição do mandado de avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 799238 Nr: 14012-08.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO MINUZZI DALLA NORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOANDRADE TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS LTDA, BANCO MERCEDES BENS LEASING DO BRASIL 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO LEONELHO GABARDO 

FILHO - OAB:16948

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 717943 Nr: 13390-31.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A (BANCO ITAÚ S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE FREIOAS SERVIÇOS LTDA - 

ME, DIEGO DA SILVA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 14363, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono do autor para, no prazo de 20 dias, ter vistas aos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 732778 Nr: 12909-34.2013.811.0003

 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: MARCOS VINICIUS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTINO GARCIA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:6288-A /MT

 Intimação da parte requerido para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pelo autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 700660 Nr: 8632-43.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO TEIXEIRA, MARIA DE FATIMA DA 

SILVA NASCIMENTO TEIXEIRA, ARNALDO FRANCISCO TEIXEIRA, 

CRISTÓVÃO JOSÉ TEIXEIRA, SANDRA QUINTEIRO DE ALMEIDA TEIXEIRA, 

ROSMARI DE CARVALHO CAVASAN E TEIXEIRA

 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:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 
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feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um)ano, com 

fundamento no art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 700327 Nr: 8298-09.2011.811.0003

 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: JOAO VILELA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUSTRIA DE OLIVEIRA MENDES 

- OAB:15267-A/MT, VANESSA MARTINS LEMOS - OAB:7376/MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Iaquinto Mateus - 

OAB:15.383, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/MT, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A-MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

juntada de petição e comprovante de depósito de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 439756 Nr: 8423-11.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS GIACOMELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA, MARIA 

ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN FORTES DE BARROS - 

OAB:7084/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um)ano, com 

fundamento no art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 901142 Nr: 5622-44.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS SCATAMBULI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO IBANNES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ABERTO KOCH - 

OAB:MT 7.299-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da 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 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.: 732370 Nr: 12594-06.2013.811.0003

 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: MARIO ZAN DO SOCORRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN MOTOS LTDA, BANCO ITAUCARD 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT, JAERSON CESAR DA ANUNCIAÇÃO - OAB:15.996/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca de 

petição e comprovante de depósito de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 414088 Nr: 9722-91.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINALDO M FELIX, JOSINALDO MARQUES 

FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da 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 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.: 824705 Nr: 4513-63.2016.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 devolução de 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 738025 Nr: 717-35.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA REGINA CORREA, MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTIL PEREIRA MENDES, N. C. AUTO 

PECAS - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DE OLIVEIRA 

TEIXEIRA MIRANDA - OAB:1043/RO, LUIZ CARLOS BARBOSA 

MIRANDA - OAB:2.435 /RO

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 802112 Nr: 15229-86.2015.811.0003

 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: MARCIO FRAILAN SANTOS GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Pimentel Barbosa Neto - 

OAB:MT18454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:OAB/MT11660

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO, OAB/MT 18454/O, para 

no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 20/07/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa
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 Cod. Proc.: 832209 Nr: 6309-89.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMS, EDILMA DA SILVA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SANTANA DE 

ALMEIDA - OAB:21019/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 Dos advogados das partes, Drª. Solange Santana de Almeida OAB/MT 

21.019 e Dr. Paulo Sérgio Cirilo OAB/MT 5.448-B da decisão a seguir 

transcrita: "Visto. As partes, após o trânsito em julgado do recurso pelo 

TJ/MT, entabularam acordo para não mais questionar o pedido deste 

processo. De modo que fixaram o valor de SEIS MIL E DUZENTOS REAIS 

para ser repassado, por conta bancária, em favor da representante legal 

da criança/adolescente L. M. S. Tudo ficou bem esclarecido às fls. 

455/458. Isto posto, resta-me HOMOLOGAR o acordo, nos termos do 

artigo 487, III, "b"do CPC e decidir pela EXTINÇÃO da presente demanda, 

com a determinação de arquivamento e baixas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se."

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006462-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA TEREZINHA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO LUIS GONCALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1006462-71.2017.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através 

do(a) patrono(a), para comparecer a 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões para firmar termo de curatela definitiva, em cinco dias. 

Rondonópolis/MT, 27 de julho de 2018 JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 771988 Nr: 3159-37.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS, JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA ARAÚJO DA SILVA - 

OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - 

OAB:14553/MT

 Vistos etc.

1. Haja vista a necessidade de produção de prova oral para o melhor 

desate da vexata quaestio, designo o dia 19.09.2018, às 14h, para a 

realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento.

 2. Intimem-se e notifiquem-se as partes e seus advogados e o 

representante do Parquet.

3. No mandado de intimação das partes deverá constar que a sua 

ausência, ou se presentes não quiserem depor, importará em confissão 

quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos.

4. No mais, saliento que compete aos patronos das partes informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, hora e local da audiência 

designada, com pelo menos 3 (três) dias de antecedência, 

dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 455, caput e §1º, do CPC).

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 824800 Nr: 4554-30.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPDSL, FDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15. Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente 

procedentes os embargos à execução de alimentos, ex vi do art. 487, I, da 

Lei Instrumental Civil, reconhecendo que o devedor quitou as prestações 

alimentícias referentes aos meses de julho de 2012 até janeiro de 2013. 

16. Assim, translade-se cópia desta sentença e do aludido demonstrativo 

de débitos ao feito em apenso, execução de alimentos, que seguirá seu 

trâmite regular com base no valor de débito a ser obtido pela contadoria 

judicial à fl. 27.17. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da justiça 

gratuita.18. Decorrido o prazo recursal, desapensem-se e arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.Publique-se. Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 05 

de setembro de 2016.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 418608 Nr: 1026-32.2009.811.0003

 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: MLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDLK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 

6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONIA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:11415/MT

 Processo n.º 1026-32.2009.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

EST´VEL aforada por MAURO LÚCIO GARCIA em face de ROSENEY DE 

LOURDES KRASNIEVICZ (qualificados nos autos).

2. As partes formularam acordo, conforme termo de audiência de fls. 

326/327, o qual não foi cumprido integralmente, conforme noticiado pelas 

partes às fls. 335/336 e 338/339, sendo realizada nova composição entre 

as partes conforme termo de sessão de mediação de fls. 346/349.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. Tendo em vista que as partes transigiram com relação à parte do 

acordo de fls. 335/336 que não havia sido cumprido, visando à solução da 

demanda, homologo, por sentença, o acordo entabulado às fls. 346/349, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

5. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta e em 

conformidade com o parecer ministerial, extingo o feito com resolução de 

mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto Processual Civil.

6. Expeçam-se os ofícios necessários visando dar efetividade ao acordo 

ora homologado nos autos, na forma requerida.

 7. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

8. Tendo em vista que as partes renunciaram ao prazo recursal, a 

presente transita em julgado com sua publicação, assim, após o 

cumprimento das diligências tratadas acima, arquivem os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 07 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito
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Edital Intimação

AUTOS Nº 1006462-71.2017.8.11.0003. O Doutor Wanderlei José dos 

Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada 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 Patrícia Terezinha Gonçalves move 

contra Lazaro Luiz Gonçalves, 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 

LAZARO LUIZ GONÇALVES (qualificado nos autos), declarando-o 

incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos a direito patrimonial e 

negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. 

art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 13. Em consonância com o disposto 

no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora da parte 

interditada a parte requerente, Sr.ª PATRÍCIA TEREZINHA GONÇALVES. 

14. Em atenção ao disposto no 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, 14 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS. Juiz de Direito.". Eu, JBBS, digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005536-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEVITON DIVINO DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLEN MARCIA NUNIS DE CASTRO OAB - MT14267/A (ADVOGADO)

ALESSANDRA DE FREITAS OAB - 550.163.831-20 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER WEDER DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005536-56.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. A teor da declaração de 

incompetência pelo Juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca/MT, recebo o 

feito no estado em que se encontra. 2. Trata-se de execução de alimentos 

movida sob o rito da coerção pessoal do devedor (art. 528, CPC), na qual 

não se admite a cobrança de alimentos alheios ao período indicado na 

Súmula 309 do STJ. Desta forma, considerando-se que a presente ação 

foi distribuída em 17/07/2018, bem como que a data de vencimento da 

verba alimentar é o dia 10 (dez) de cada mês, consoante acordo 

entabulado entre as partes, as 3 (três) prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução são aquelas referentes aos meses de maio, 

junho e julho de 2018, todavia a parte exequente apresentou planilha de 

débito incluindo as prestações vencidas desde fevereiro do corrente ano. 

Ante o exposto, faculto à parte exequente a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (dez) dias, para apresentar memória de cálculo discriminado do 

débito, referente apenas às 03 (três) últimas parcelas vencidas antes da 

propositura da ação e aquelas que se venceram no curso do feito, bem 

como retificar o valor da causa, sob pena de indeferimento da vestibular. 

Intime-se a parte autora, através de seu procurador. 3. Após, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

27 de julho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1005598-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIELLE GIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE ITACARAMBI MEINBERG OAB - MT0019964A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005598-96.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. A teor da declaração de 

incompetência pelo Juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca/MT, recebo o 

feito no estado em que se encontra. 2. Tratando-se de pedido de Alvará 

Judicial e, visando aferir a legitimidade da requerente e de possíveis 

terceiros não integrantes do feito, faculto à autora emendar a exordial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de esclarecer acerca da existência de 

outros herdeiros, declinando, se for o caso, os dados necessários à 

intimação dos mesmos (art. 319, II, do CPC). Na oportunidade, deverá 

ainda apresentar cópia dos documentos pessoais (CPF e RG) da falecida, 

assim como certidão de nascimento desta, sob pena de indeferimento (art. 

320 e 321, parágrafo único, do CPC). 3. Com ou sem manifestação, 

renove-se a conclusão. Às providências. Rondonópolis-MT, 27 de julho de 

2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001422-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCEMIR ALVES RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001422-74.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cite-se o requerido Jucemir 

Alves Ribeiro, conforme decisum inaugural (item ‘6’), com as providências 

subsequentes outrora delineadas. Após, renove-se a conclusão. 

Rondonópolis-MT, 27 de julho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003641-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURO MENDES DE ANDRADE OAB - MT8958/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIAS ALVES DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003641-94.2017.8.11.0003 Vistos etc., Ao que se infere do plano de 

partilha retro, os quinhões hereditários não foram distribuídos 

proporcionalmente entre os sucessores, porquanto cada um dos bens 

inerentes ao acervo pertence a todos os legitimados, de acordo com o 

grau de parentesco ocupado, ao passo que a disposição constante da 

petição indica a divisão aleatória dos mesmos. Entrementes, conforme já 

asseverado no decisum anterior, a pretensão manejada em proporcionar 

quinhões divergentes da disposição legal encontra amparo na cessão de 

direitos hereditários ou cessão de meação, a depender do caso, que 

deverá ser formalizada por escritura pública ou termo nos autos (TJMT, 

Agravo de Instrumento nº 123756/2011, rel. Marcos Machado, j. em 

28-11-2012 e TJRS, Agravo de Instrumento nº 70044560316, rel. Sérgio 

Fernando de Vasconcellos Chaves, j. em 30/08/2011), incidindo, de 

qualquer forma o imposto pertinente. Outrossim, a teor do regime de bens 

que norteia o casamento do falecido - comunhão universal de bens, cabe 

à viúva (meeira) tão-somente a meação da herança, haja vista que a 

mesma não concorre na sucessão hereditária com os descendentes, 

conforme inteligência do art. 1.829, I, do Código Civil, nada recebendo a 

cônjuge supérstite sobre a meação do ‘de cujus’, a qual é dividida somente 

entre os seus descendentes. Assim, intime-se a inventariante para que 

venha a apresentar as retificações necessárias, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de restar prejudicada a homologação da partilha. Após, 

tornem os autos conclusos. Intimem-se. Às providências. 
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Rondonópolis-MT, 27 de julho de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003434-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURITA ALVES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA SOUZA MIRANDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, esclarecer se a internação da demandada 

persiste até a presente data.

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006104-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR DALAVA TESSAROLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL DOMINGOS FEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LAR DOS IDOSOS PAUL PERCIS HARRIS (TERCEIRO INTERESSADO)

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006104-09.2017.8.11.0003 Vistos etc., Por cautela, previamente ao 

exame do mérito, abra-se vista dos autos ao terceiro interessado, na 

condição de representante do Lar dos Idosos, representado pelo Dr. Almir 

Marcelo Gimenez Gonçalves (ID 11872239), para, querendo, se manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias. Após, colha-se parecer ministerial e tornem 

os autos conclusos. Às providências. Rondonópolis-MT, 27 de julho de 

2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005651-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do executado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do débito remanescente, sob pena de lhe serem penhorados 

bens coercitivamente.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008483-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. Z. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. O. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN OAB - MT3615/B-B 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008483-20.2017 Vistos. Reportando-me ao despacho lançado 

derradeiramente (ID n. 116804060, bem como ao parecer ministerial retro, 

efetivou-se novel consulta via sistema de busca processual do sítio 

eletrônico do TJMT, oportunidade em que se verificou a existência de ação 

penal em trâmite na Vara de Violência Doméstica desta comarca, qual 

seja, Ação Penal de Cód. n. 661078, bem como medidas protetivas em que 

figuram como partes os mesmos litigantes do caso em apreço Destarte, 

nota-se que a competência para processar o presente feito é da Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, conforme 

ressai do art. 14, da Lei Maria da Penha, uma vez que esta possui 

competência híbrida, ou seja, pode processar tanto feitos cíveis como 

criminais, sendo que a existência de feito em que se estabeleceram 

medidas protetivas em favor de uma das partes, nos termos da Lei n. 

11.340/2006, atrai para aquela Vara Especializada a competência para 

processar os demais feitos que tratam de interesses das mesmas partes. 

Nesse sentido, é pacífica também a jurisprudência do Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso acerca da competência exclusiva da Vara de Violência 

Doméstica para o processamento e julgamento das causas cíveis e 

criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a 

mulher. Senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA DE 

FAMÍLIA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA NA VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - INCIDÊNCIA DO 

ARTIGO 14 DA LEI MARIA DA PENHA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 

VARA DE FAMÍLIA EM RAZÃO DA MATÉRIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - 

REMESSA DOS AUTOS PARA O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS. É 

incompetente o Juízo da Vara de Família nas causas que envolvem a 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em vista 

que consoante o artigo 14 da Lei nº 11.340/2006, as Varas Especializadas 

de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher acumularão 

competência cível e criminal para conhecer, processar e julgar demandas 

dessa natureza.” (TJ/MT – Agravo de Instrumento n.° 42373/2011, Rel. 

Desa. Clarice Claudino da Silva). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 

- AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C 

PARTILHA DE BENS – 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 E MANTIDA – CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. É 

competente para processar e julgar a ação de reconhecimento e 

dissolução de união estável c/c partilha de bens, 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.” (TJ/MT, CC 48373/2013, Relator Des. 

Sebastião Barbosa Farias, J. 03/10/2013) Entrementes, insta salientar que 

a competência especial afasta a competência atribuída a este juízo, como 

forma de evitar-se que as decisões prolatadas nas ações cíveis sejam 

conflitantes com as medidas adotadas na Vara de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher, o que por certo atingiria reflexamente direitos 

substanciais da vítima. A regra prevista na Lei Maria da Penha é clara e 

incisiva ao reunir em um único e diferenciado juízo todas as causas 

decorrentes de violência doméstica e familiar contra a mulher, visando o 

julgamento célere e eficaz das referidas demandas, haja vista que a ação 

que envolva violência doméstica deve ser processada e julgada 

simultaneamente com a medida protetiva que tramita naquele juízo. Assim, 

sendo aquele o juízo competente, deverá processar e julgar a presente 

ação conjuntamente, ao mesmo tempo que julgou a medida protetiva, para 

que possa ser entregue a prestação jurisdicional, às partes, 

concomitantemente. Com efeito, a Lei n.º 11.340/2006 visa proteger 

integral e ininterruptamente a mulher que sofrer algum tipo de violência no 

âmbito doméstico, de modo a se prevenir nova violência, concedendo uma 

maior proteção à mulher vítima de agressão. Dessa forma, fica claro que o 

objetivo da legislação especial é garantir a eficácia das medidas de 

proteção aplicadas, evitando a prática de novos atos de violência contra a 

vítima, certamente ainda em estado de vulnerabilidade enquanto houver a 

pendência de julgamento de lide envolvendo o agressor e sua pessoa, 
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como é o caso dos autos. Diante disso, a manutenção da competência 

para o julgamento da demanda familiar perante o juízo da Violência 

Doméstica possibilita ao magistrado que manteve contato mais próximo 

aos litigantes, relativamente aos atos de violência eventualmente 

praticados, maiores elementos no trato de questões cíveis, viabilizando, 

assim, decisões que melhor atendam as peculiaridades que envolvem o 

relacionamento entre as partes, evitando decisões conflitantes. Ademais, 

a competência é determinada em virtude da matéria, sendo irrelevantes 

quaisquer alterações de fato ou de direito ocorridas no decorrer o 

processo, e, frise-se, a competência da Vara de Violência Doméstica é 

absoluta, não podendo esta delegar para outrem competência que lhe 

cabe. Senão vejamos: “EXTORSÃO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. 

CONEXÃO. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PELO CRIME QUE ATRAIU A 

COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL (FACILITAÇÃO DE 

CONTRABANDO) E CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CONCUSSÃO. 

IRRELEVÂNCIA. ART. 81 DO CPP (PERPETUATIO JURISDICTIONIS). 

PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 

ORDEM DENEGADA. 1. Estabelecida a competência da Justiça Federal em 

face da conexão entre crimes da competência estadual e federal, 

encerrada a instrução criminal, a absolvição ou a desclassificação quanto 

ao delito que atraiu a competência para a Justiça Federal não retira a sua 

competência para apreciar as demais imputações. Art. 81 do CPP. 

Precedentes do STJ: CC 34.321/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 

Moura, DJU 26.03.07, CC 32.458/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU 

02.03.05 e HC 72.496/SC, Rel. Min. Felix Fischer, DJU 14.05.07. 2. HC 

denegado, em consonância com o parecer ministerial.” (HC 112.990/PR, 

Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, julgado em 29/10/2009). 

Por fim, a incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser 

alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de 

exceção. Posto isso, em sintonia ao parecer ministerial, DECLINO da 

competência para processamento e julgamento desta demanda, o que 

faço com fulcro no art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos à Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta 

Comarca, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Rondonópolis, 

18 de julho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 901931 Nr: 5927-28.2018.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16.960-O, MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - OAB:18452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

A teor da determinação constante da decisão de fl. 193 dos autos da ação 

de inventário em apenso (ID 337179) intime-se o inventariante por 

intermédio de seu respectivo patrono para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

defender-se e produzir provas (art. 623, do CPC).

Em caso de inércia, intime-se pessoalmente.

Após, renove-se a conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 745054 Nr: 4985-35.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DOURADO MACHADO 

ROCHA - OAB:OAB/MT 19105, REGINA CELIA DE ROCCO ZONZINI - 

OAB:11832/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc., 1. A teor do requerimento formulado às fls. 93/94, defiro a 

suspensão do andamento do presente feito pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, sobretudo diante da necessidade de regularização dos débitos 

fiscais noticiados (fls. 98/99), bem como em razão do transcurso de lapso 

razoável desde o r. pleito para fins de cumprimento integral do disposto no 

item subsequente do presente decisum.Fica a r. causídica ciente de que 

deverá se manifestar tão logo decorra o prazo de suspensão, 

independentemente de nova intimação, sob pena de extinção.Decorrido o 

prazo sem manifestação da parte interessada, intime-se a inventariante 

pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, adotar providência 

efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito, não sendo suficiente 

para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de 

suspensão, sob pena de extinção.2. Doravante, aguarde-se o transcurso 

do prazo suprarreferido, devendo, ao final, aportar ao feito os seguintes 

documentos: a) certidão negativa de débito municipal e estadual (expedida 

pela PGE) em nome do falecido; b) matrícula atualizada do imóvel 

inventariado (item ‘5’, 1, de fl. 31), devidamente registrada em nome do 

extinto, podendo, em sendo o caso, valer-se da via autônoma, qual seja, 

Ação de Alvará de Outorga de Escritura Pública, que haverá de ser 

distribuída por dependência ao presente feito, sobretudo considerando o 

princípio da continuidade que rege os registros públicos; c) declaração de 

isenção do ITCD ou comprovante de pagamento do tributo alusivo a GIA de 

fls. 100/103.3. Ademais, visando evitar a obstacularização do andamento 

processual, e, consequentemente, prezando pela célere prestação 

jurisdicional, dou por prejudicada a análise, no seio deste inventário, do 

pedido de alvará para transferência dos veículos (...)No mais, diante da 

regularização da representação processual da herdeira Loange às fls. 

82/83, promova a devida anotação na capa dos autos.(...).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 434955 Nr: 3621-67.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LERCDL, AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSCDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Assim, JULGO EXTINTO o presente processo, com fundamento no artigo 

485, III e VI, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários face a 

gratuidade da Justiça precedentemente deferida.Preclusa a via recursal, 

proceda a baixa da penhora realizada à fl. 85 em favor do executado e 

arquivem-se os autos com as baixas estilares. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 786670 Nr: 8889-29.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARALICE BRITTO DOS SANTOS, THIAGO DE BRITTO 

RODRIGUES, VANESSA DE BRITTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ODERVAL RODRIGUES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:MT14.012, MARCO AURÉLIO ROMANO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 19831, STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - 

OAB:20752/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a inventariante para que apresente, no prazo de cinco dias, a 

integralidade dos documentos a que alude o despacho de fls. 94, 

notadamente a certidão negativa federal, bem como o CPF do cõnjuge da 

herdeira Vanessa B. Rodrigues, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 735259 Nr: 14873-62.2013.811.0003

 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
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 PARTE AUTORA: LCDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:16869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SERAFIM SILVA - 

OAB:19232-MT, ISADORA DO NASCIMENTO BARBOSA - OAB:18224

 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. 262.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 753524 Nr: 9558-19.2014.811.0003

 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: JNDM, VDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Marcos de Souza - 

OAB:8.985-SE

 Vistos etc.,1. Em atenção a informação aportada à fl. 59, dou por 

prejudicada a audiência de conciliação, instrução e julgamento aprazada 

às fls. 46/47.2. Doravante, ante ao implemento da maioridade do 

requerente (fl. 14), intime-se a Defensoria Pública para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover a regularização de sua representação processual, 

bem como a apresentação da competente certidão de nascimento com o 

reconhecimento da paternidade noticiada à fl. 59, sob pena de 

extinção.Outrossim, manifeste-se o autor acerca do pedido atinente a 

verba alimentar pleiteada na inicial, ressaindo claro que em virtude da 

maioridade, a obrigação alimentar é proveniente do dever de solidariedade 

familiar, sendo, portanto, essencial a cabal comprovação da necessidade 

do requerente, conforme leciona Maria Berenice Dias:“Até a maioridade é 

presumida a necessidade dos filhos. Trata-se de presunção juris et de 

jure. Depois, a presunção passa a ser juris tantun, enquanto os filhos 

estiverem estudando, pois compete aos pais o dever de lhes assegurar 

educação (CC 1.694). A referência à educação não diz apenas à que se 

ministra na escola, mas a todos os elementos de formação da pessoa, 

inclusive no ambiente doméstico, que representam custos. Para persistir o 

encargo, indispensável a prova da necessidade do credor. Mesmo que o 

filho exerça atividade remunerada, se o que ganha não é suficiente pra se 

manter, persiste a obrigação do genitor” (Alimentos aos Bocados. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 73/74 – grifos originais).Com 

efeito, cientifique a Defensoria Pública quanto a necessidade de 

apresentação do rol de testemunhas, em igual lapso, acaso remanesça o 

interesse do autor na definição dos alimentos (art. 357, §4º, do CPC).3. 

Ainda, certifique-se o cumprimento do item ‘1’ do decisum de fls. 46/47 e 

solicite-se a devolução da missiva devidamente cumprida (item ‘3’), sem 

prejuízo de perquirir a diretoria do fórum local a respeito do 

comparecimento do requerente para coleta do material genético (item ‘2’). 

4. Adotadas as providências, renove-se a conclusão.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 416050 Nr: 11751-17.2008.811.0003

 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: JRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:23.385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 Vistos etc.Defiro o pleito retro, doravante, penhore-se e avalie-se os 

bens não essenciais da executada até a satisfação do crédito, intimando e 

nomeando-se a parte credora como depositária dos bens, desde que o 

mesmo acompanhe a diligência. Acaso não o faça, devera o encargo 

recair sobre a pessoa do executado.Com efeito, a impenhorabilidade dos 

móveis que guarnecem a residência do devedor, nos termos do art. 3º, 

inc. III da Lei n. 8.009/90, deve ser entendida com a ressalva de excluir da 

constrição judicial os bens essenciais, indispensáveis para garantir um 

abrigo digno à família em condições hígidas de habitação (art. 226, CF).Ou 

seja, pondero que acaso na residência do devedor, venha a ser 

encontrado bens em duplicidade ou outros considerados suntuosos ou 

totalmente supérfluos, deve-se o senhor oficial de Justiça proceder a 

penhora, avaliação e remoção, porquanto reputa-se tal incapaz de 

comprometer a subsistência digna do executado, não se podendo admitir 

que este último mantenha-se na comodidade em detrimento da satisfação 

da dívida do credor. (...) Com ou sem êxito na diligência, manifeste-se a 

parte exequente no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.Por 

fim, observe-se o senhor oficial de Justiça o quanto disposto no art. 836, 

parágrafo 1º, em sendo a hipótese.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 740783 Nr: 2503-17.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRD, GRD, MR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:5152-A/MT

 VISTOS.

A teor do pedido de fls. 169-170, intime-se o devedor a fim de que se 

digne em saldar a integralidade do débito alimentar, provar que já o fez ou 

justificar a impossibilidade de faze-lo, no prazo legal, sob pena de prisão 

(art. 528/CPC).

Certificado o transcurso do prazo, abra-se vista ao exequente para que 

venha a requerer o necessário em cinco dias.

Após, com o parecer ministerial, renove-se a conclusão.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis, 26 de Julho de 2018.

 Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 744391 Nr: 4587-88.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJPDS, ETP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRYDYS HANANDA MINGOTI - 

OAB:, KARINA DOS REIS BELTRÃO GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado V. R. dos S., 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.Faculto à parte exequente a apresentação de 

cálculo atualizado no prazo de 48 horas, querendo.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 policial, em sendo necessário.Notifique-se o Ministério 

Público. Expeça-se o necessário. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 389636 Nr: 3260-55.2007.811.0003

 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: OSDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

01. A teor da certidão de fls. 278, intime-se o inventariante pessoalmente, 

para dar regular andamento ao processo, praticando os atos que lhe 

competir (trazer aos autos a integralidade dos documentos mencionados 

no despacho de fls. 136), 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. 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.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de Julho de 2018.

 Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 818221 Nr: 2299-02.2016.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELMA PINHEIRO GONÇALVES VICENTE, THAIS 

PINHEIRO GONÇALVES VICENTE, THALES TATI GONÇALVES VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO GONÇALVES VICENTE, 

TATIANA MULLER GONÇALVES VICENTR, THÉO GONÇALVES VICENTE, 

THALITA MULLER GONÇALVES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT

 VISTOS.

01. A teor da certidão de fls. 278, intime-se o inventariante pessoalmente, 

para dar regular andamento ao processo, praticando os atos que lhe 

competir (trazer aos autos os documentos mencionados no despacho de 

fls. 205/206), 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. 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.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de Julho de 2018.

 Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 747951 Nr: 6678-54.2014.811.0003

 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: IZABEL CRISTINA RAMPELOTO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Tendo em vista a ausência de comprovação do alegado na petição de fls. 

322/324, bem como no pedido retro, aliado ao atual estágio processual do 

inventario sob código n. 743975 que encontra-se de longa data 

aguardando providências da inventariante, aliado aos sucessivos pleitos 

de suspensão e renovação de alvarás e, ainda, com base Princípio 

Constitucional da Razoável Duração do Processo (art. 5º, inciso LXXVIII, 

CR/88), faculto à autora trazer aos autos os documentos aptos a 

demonstrar a alegada dificuldade enfrentada na via administrativa com o 

fito de embasar o deferimento do petitório, no prazo de 15 dias, sob pena 

de arquivamento.

 Intime-se.

 Rondonópolis, 26 de Julho de 2018.

 Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 769133 Nr: 1762-40.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARC, ARCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT, GUSTAVO BOUVIE DE OLIVEIRA - 

OAB:16323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452/MT

 VISTOS.

A teor do pedido de fls.198/201, intime-se o devedor a fim de que se digne 

em saldar a integralidade do débito alimentar, provar que já o fez ou 

justificar a impossibilidade de faze-lo, no prazo legal, sob pena de prisão 

(art. 528/CPC).

Certificado o transcurso do prazo, abra-se vista ao exequente para que 

venha a requerer o necessário em cinco dias.

Após, com o parecer ministerial, renove-se a conclusão.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis, 26 de Julho de 2018.

 Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 814470 Nr: 1015-56.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNDS, KCSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - OAB:, 

UNIJURIS - OAB:

 Vistos etc.,

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 99, denota-se o desinteresse por 

parte do Autor em avançar à fase instrutória, tendo por desnecessária a 

intimação pessoal da parte.

Assim, previamente ao conhecimento do mérito, abra-se novel vista ao 

Ministério Público para fins do quanto disposto no despacho de fls. 91 ou 

parecer final.

Por fim, o pleito de tutela de urgência vindicado às fls. 94 já foi objeto de 

exame por este juízo (fls. 66/67).

Intimem-se.

 Rondonópolis, 26 de Julho de 2018.

 Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 720473 Nr: 1512-75.2013.811.0003

 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: OLGA RODRIGUES BISPO, KASSYA LUANA SOUZA 

LIMA, MARCIO MIGUEL SOUZA LIMA, PAULO FRANÇA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARCIVON BATISTA DE SOUSA, 

JANAI DE PASSOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO LUIS MENDANHA - 

OAB:35.238/GO, ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES - 
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OAB:10083/MT, RAQUEL LUIZ MENDANHA - OAB:41.235/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DAS SEGUNDA VARA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES, A FIM DE RETIRAR OS ALVARÁS EXPEDIDOS 

PARA HERDEIRA OLGA RODRIGUES BISPO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 441198 Nr: 9867-79.2010.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTON JOSE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IZAURA MARIA DE ARAUJO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, na confluência dessas considerações, considerando que há 

ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do 

processo e o abandono processual, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos III e IV, do Código de 

Processo Civil.Sem custas ante a gratuidade da Justiça. 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, 25 de julho de 2018.Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 452771 Nr: 7950-88.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCR, LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A, GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - 

OAB:17130/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA EXEQUENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES, A FIM DE RETIRAR O ALVARÁ EXPEDIDO PARA 

CUMPRIMENTO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 762676 Nr: 14780-65.2014.811.0003

 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: MARCELO RUFINO DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ENOC RUFINO DE LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar a expedição 

de alvará autorizando o requerente, MARCELO RUFINO DE LIRA, a 

levantar 100% (cem por cento) dos valores existentes junto à Caixa 

Econômica Federal e ao Banco Bradesco, a que fazia jus o falecido ENOC 

RUFINO DE LIRA (CPF 140.417.071-53), devendo o requerente depositar o 

quantum de 50 % dos valores em conta única judicial vinculada a este 

processo em favor da sucessora Marcelene Rufino de Lira, com a devida 

comprovação nos autos no prazo de 30 dias.Expeça-se alvará com 

validade de 30 (trinta) dias. Sem custas, eis que a parte autora é 

beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita. Sem honorários.Preclusa a 

via recursal, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intime-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 713739 Nr: 8872-95.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMDS, TMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIASSELVI - OAB:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30

Nome do intimando:Exequente: Tais Mattos de Sousa Filiação: Guedes 

Adriano de Sousa e Deise Lopes Mattos, data de nascimento: 23/04/1996, 

brasileiro(a), natural de Torixoréu-MT, solteiro(a), Endereço: Avenida 

Curió, Nº 1203, Bairro: Parque Universitário, Cidade: Rondonópolis-MT

Exequente: Tamiris Mattos de Sousa Filiação: Guedes Adriano de Sousa e 

Deise Lopes Mattos, data de nascimento: 30/06/1998, brasileiro(a), natural 

de Torixoréu-MT, solteiro(a), Endereço: Avenida Curió, Nº 1203, Bairro: 

Parque Universitário, Cidade: Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, REGULARIZANDO A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA 33057

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004308-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. J. (EXECUTADO)

 

Parte Autora: N. L. da S., menor, representado por sua genitora MARIA 

EDINALVA DA SILVA. Parte Requerida: ELISEU DA SILVA JESUS. PRAZO: 

30 (TRINTA) DIAS - FINALIDADE: 1004308-80.2017.8.11.0003 - PJE - 

CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA ELISEU DA SILVA JESUS, brasileiro, 

divorciado, demais qualificações ignoradas, atualmente em local ignorado 

e incerto, dos termos da presente ação, INTIMANDO-O a pagar o débito 

alimentar no valor de R$ 3.617,81 (três mil, seiscentos e dezessete reais e 

oitenta e um centavos), referente ao período de abril/2017, maio/2017 e 

junho/2017, bem como as parcelas que se vencerem no curso da 

demanda até o efetivo pagamento do débito, provar que o fez ou justificar 

a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser decretada sua prisão civil 

e protesto do presente pronunciamento judicial, nos moldes do §3º e §7º 

do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, promovida pela parte 

acima. Requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de que o 

executado seja condenado a efetuar o pagamento dos alimentos 

atrasados em favor do requerente. Despacho/Decisão: Vistos etc., Assim, 

estando o executado em lugar incerto e não sabido, cite-se via edital. Fixo 

o prazo de 30 (trinta) dias para o edital, correndo da data da primeira 

publicação. Transcorrido in albis o prazo da resposta, fica nomeado, 

desde já, o Escritório Modelo da UNIJURIS para, por intermédio de seu 

advogado e professor-orientador, atuar como curador especial da parte 

executada, devendo ser intimado acerca da presente nomeação, bem 

como a fim de que apresente a respectiva defesa, no prazo legal. Após, 

intime-se na parte exequente para manifestar-se em dez dias Cumpra-se. 

Eu, Elisângela De Almeida Salomão Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. 

Rondonópolis - MT, 27 de julho de 2018. Hélio Avelino dos Santos. Gestor 

Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009142-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. G. R. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. D. S. (RÉU)

 

Parte Autora: C. R. S. (D. N 30/03/2003) e D. R. R. S. (D. N 23/03/2003), 

menor, representada por sua genitora CRISTIANY GOMES RODRIGUES. 

Parte Requerida: RONALD GUIMARÃES DA SILVA. PRAZO: 20 (VINTE) 

DIAS - FINALIDADE: 1009142-29.2017.8.11.0003 - PJE - CITAÇÃO DA 

PARTE REQUERIDA RONALD GUIMARÃES DA SILVA, brasileiro, demais 
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qualificações ignoradas, atualmente em local ignorado e incerto, dos 

termos da presente ação, INTIMANDO-O a pagar os alimentos provisórios 

fixados em 30% (trinta por cento) do salário mínimo. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS, promovida pela parte acima. Requer ao 

final, seja julgada procedente a ação, a fim de que sejam fixados os 

alimentos definitivos em favor do requerente. Despacho/Decisão: Vistos 

etc., Assim, estando o requerido em lugar incerto e não sabido, defiro o 

pedido retro, devendo o mesmo ser citado via edital, com o prazo de vinte 

dias, obedecidas as formalidades legais (art. 256, do NCPC), para, 

querendo, responder a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias 

a contar do dia útil seguinte ao término do prazo do edital (art. 335, III, c/c 

231, IV, ambos do CPC/2015), consignadas as advertências do artigo 344 

do Código de Processo Civil atual. Na hipótese de o requerido não 

apresentar contestação, forte no quanto disposto no art. 72, II, do NCPC, 

fica desde já nomeado o advogado Dr. Samir Badra Dib (UNIJURIS) para 

apresentar defesa, abrindo-se-lhe vista pelo prazo legal. Cumpra-se. Eu, 

Elisângela De Almeida Salomão Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. 

Rondonópolis - MT, 27 de julho de 2018. Hélio Avelino dos Santos. Gestor 

Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002236-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. M. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. H. O. D. S. (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRAZO: 30 

(TRINTA) DIAS. Processo: 1002236-57.2016.8.11.0003; Valor causa: R$ 

812,91; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEQUENTE: ROSICLEIA 

ROSA MONTEIRO. EXECUTADO: GUSTAVO HENRRIQUE OLIVEIRA DE 

SOUZA, brasileiro, filho de Neide Simões de Oliveira, nascido em 

02/08/1978, atualmente em local desconhecido. FINALIDADE: CITAÇÃO DO 

EXECUTADO GUSTAVO HENRRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito alimentar no valor de R$ 

812,91 (oitocentos e doze reais e noventa e um centavos), referente ao 

período de MAIO A JULHO DE 2016, bem como as parcelas que se 

vencerem no curso da demanda até o efetivo pagamento do débito, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser 

decretada sua prisão civil e protesto do presente pronunciamento judicial, 

nos moldes do §3º e §7º do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovido 

pela parte exequente em face da parte executada, tendo como objeto a 

prestação de alimentos. Despacho/Decisão: “Vistos. 1. Processe-se em 

segredo de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 2. DEFIRO 

os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º 

do novel Código de Processo Civil. 3. Cite-se o devedor para, no prazo de 

03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito alimentar no montante 

descrito na inicial, referente ao período de maio a julho de 2016, bem como 

as parcelas que se vencerem no curso da demanda até o efetivo 

pagamento do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de ser decretada sua prisão civil e protesto do 

presente pronunciamento judicial, nos moldes dos §1º, §3º e §7º do artigo 

528 do Novo Código de Processo Civil. Às providências. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.”. ADVERTÊNCIA: a) Se o executado não pagar ou 

se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar 

protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1°, decretar-lhe-á a 

prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. b) O débito alimentar que 

autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem 

no curso do processo.. 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, 27 de JULHO de 2018. Hélio Avelino dos 

Santos.Autorizado pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009008-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. M. (REQUERIDO)

L. H. D. P. (REQUERIDO)

 

Parte Autora: MARLI MAAS. Parte Requerida: LUCIANO HONORATA DE 

PAULA e ELLEN STEFANI MAAS. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - PROCESSO: 

1009008.02.2017.8.11.0003 - PJE - FINALIDADE CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA LUCIANO HONORATA DE PAULA, brasileiro, solteiro, RG 

7531049-8 SSP/MT e CPF 021.270.969-08, atualmente em local ignorado e 

incerto, para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, a contar do dia útil seguinte ao término do prazo do edital 

(art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do CPC/2015). RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de AÇÃO DE GUARDA, promovida pela parte autora acima. A 

autora é avó materna da menor L. E. M. H. (D. N. 07/09/2012) assumindo a 

guarda de fato da menor. Requer ao final, seja julgada procedente a ação, 

a fim de que seja concedida em definitivo a guarda da menor em favor da 

requerente. Despacho/Decisão: Vistos etc., (...) Assim, estando o 

requerido em lugar incerto e não sabido, defiro o pedido retro, devendo o 

mesmo ser citado via edital, com o prazo de vinte dias, obedecidas as 

formalidades legais (art. 256, do NCPC), para, querendo, responder a 

presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias a contar do dia útil 

seguinte ao término do prazo do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do 

CPC/2015), consignadas as advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil atual. Na hipótese de o requerido não apresentar 

contestação, forte no quanto disposto no art. 72, II, do NCPC, fica desde já 

nomeado o advogado Dr. Samir Badra Dib (UNIJURIS) para apresentar 

defesa, abrindo-se-lhe vista pelo prazo legal. Cumpra-se. Eu, Elisângela 

De Almeida Salomão Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 27 

de julho de 2018. Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005682-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELITA SANTANA SANTOS OAB - MT17289/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005682-97.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. DEFIRO aos requerentes 

os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 

3º, do Código de Processo Civil. 2. Doravante, efetivo pesquisa perante o 

sistema Bacenjud para fins de apurar a existência de eventual saldo 

bancário aplicado em instituição financeira em favor da falecida 

ROSANGELA CARLOS DE SOUSA SILVA (CPF 064.734.093-35), 

conforme extrato anexo. 3. Sem prejuízo, abra-se vista à parte autora pelo 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de regularizar a representação processual 

da menor A. J. C. da S., mediante a juntada de instrumento procuratório 

outorgado pela mesma, assim como para manifestar-se acerca da 

pesquisa ora implementada. 4. Colha-se parecer ministerial. 5. Após, 

renove-se a conclusão. Às providências. Rondonópolis-MT, 27 de julho de 

2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005838-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLA GARCIA GUIMARAES DUALIBI (REQUERENTE)

ANDRE LUIS RONDON DUALIBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1005838-85.2018.8.11.0003 Vistos etc., Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. Remeta os autos ao Ministério Público para manifestação. 

Sem prejuízo, intimem-se os requerentes para especificarem, no prazo de 

05 (cinco) dias, o termo final para cumprimento da obrigação ajustada no 

item ‘d’ da inaugural, sob pena de não homologação da r. matéria, por 

tornar incerta a eventual cobrança do débito. Após, tornem os autos 
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conclusos. Intime-se. Rondonópolis/MT, 27 de julho de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002707-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL BRITO DE SOUZA (REQUERENTE)

DARLINEIA BRITO DE SOUZA VIEIRA (REQUERENTE)

MARGARIDA BRITO DE SOUZA (REQUERENTE)

MARISA OLIVEIRA DE CAMPOS BRITO (REQUERENTE)

DANILO BRITO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FERNANDES DE SOUZA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002707-05.2018.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ARROLAMENTO 

SUMÁRIO do ESPÓLIO DE DANIEL FERNANDES DE SOUZA, sendo 

interessado MARCIEL BRITO DE SOUZA e OUTROS, todos devidamente 

qualificados nos autos. Em análise dos autos extrai-se que o mesmo se 

encontra apto para julgamento. Não obstante a dispensabilidade da 

apuração de questões tributárias no rito de arrolamento sumário (art. 659, 

§2º, do CPC), verifica-se que há nos autos certidão negativa de débito 

federal (ID 12729831) e municipal (ID 12729833). Constam dos autos as 

primeiras declarações (ID 12729690) e plano final de partilha nos moldes 

legais (ID 14031250), bem como termo de renúncia de direitos hereditários 

firmada pelos herdeiros (ID 14396233). Em face ao exposto, HOMOLOGO 

a partilha relativa ao bem deixado pelo falecido DANIEL FERNANDES DE 

SOUZA, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo 

erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. Via de consequência, 

cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 487, I do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas eis 

que defiro as partes os benefícios da Justiça Gratuita. Sem honorários. 

Após o trânsito em julgado, se nada requerido, expeça-se carta de 

adjudicação em favor da cônjuge supérstite, Sra. Margarida Brito de 

Souza (ID 14031250). Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após a 

expedição do quanto necessários aos interessados, abra-se vista à 

Fazenda Pública. Cumpridas as diligências e procedendo-se às anotações 

necessárias e registro, arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Rondonópolis-MT, 27 de julho de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005806-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON NUNES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005806-80.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Interdição com Pedido de Tutela Provisória de Urgência’ ajuizada por A. N. 

S., em desfavor de D. S. S., ambos devidamente qualificados nos autos. 

Relata o autor que a interditanda é sua filha, sendo que a mesma 

encontra-se impossibilitada para o exercício de qualquer atividade de seu 

cotidiano, em razão de possuir autismo infantil, retardo mental e epilepsia, 

mostrando-se incapaz de praticar atos da vida civil. Por fim, requer a 

interdição da menor, sob o argumento de que a prole depende 

exclusivamente do genitor para os cuidados diários, necessitando 

representá-la perante a esfera previdenciária, com a movimentação 

bancária e a adoção de providências afins. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. Relatei o essencial. Decido. Em acurada análise 

dos autos, verifica-se que a interditanda possui apenas 14 (quatorze) 

anos de idade (ID 14376904), sendo absolutamente incapaz de exercer os 

atos da vida civil, conforme dispõe o art. 3º, do Código Civil. Deveras, de 

acordo com o Código Civil, os filhos estão sujeitos ao poder familiar 

enquanto menores (art. 1.630) e, dentre os deveres da autoridade 

parental estão a representação ou a assistência nos atos da vida civil, 

nos termos do art. 1.634, VII, do CC, atribuindo-se, assim, aos genitores a 

administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade (art. 

1.689, II, CC). Assim, ainda que o menor seja portador de doença que 

importe em atraso em seu desenvolvimento, tal situação não motiva a 

concessão da curatela, pois os pais poderão gerir e administrar o 

necessário à subsistência do filho, porquanto detentores do poder familiar. 

Com efeito, padece o requerente de interesse processual (necessidade, 

utilidade e adequação) para promover a interdição da menor impúbere, 

uma vez que esta já é carecedora de capacidade civil, sendo 

desnecessária a medida pretendida. Destarte, o presente feito deve ser 

imediatamente extinto, em face da ausência de interesse processual da 

parte autora (art. 330, III e 485, I, do CPC), sobretudo considerando que a 

ação de interdição visa declarar justamente a limitação da pessoa para a 

prática de determinados atos, o que, por si só, já se encontra obstado por 

imposição legal. A propósito: “CIVIL. APELAÇÃO. INTERDIÇÃO. 

CURATELA. MEDIDA EXCEPICONAL. FILHO MENOR. FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL. EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos da ação de 

curatela, que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, em 

razão da falta de interesse processual. 2. A curatela é instituto protetivo 

dos maiores incapacitados para a autodeterminação (art. 1767, CC). 2.1. 

Ao passo que, a tutela se destina a proteger crianças e adolescentes que 

estão afastados do poder familiar, o qual consubstancia múnus dos pais 

com relação aos filhos, para a integral proteção da prole (art. 1728, CC). 

2.2. Além disso, o Código Civil preceitua que os filhos estão sujeitos ao 

poder familiar enquanto menores (art. 1.630) e, dentre os deveres da 

autoridade parental estão a representação ou a assistência nos atos da 

vida civil, nos termos do art. 1.634, V, CC. 2.3. Nesse sentido, o Código 

também atribui aos pais "a administração dos bens dos filhos menores sob 

sua autoridade" (art. 1.689, II, CC). 3. Na espécie, os autos informam que o 

apelado é menor relativamente incapaz, em razão da idade (17 anos); 

nasceu em 13/07/1999. 3.1. Assim, resta evidenciada a ausência de 

interesse de agir quanto ao decreto de interdição, através do instituto da 

curatela, uma vez que, no presente caso, incide o sistema de proteção 

dos filhos menores mediante o exercício do poder familiar. 4. Mesmo o 

menor, sendo portador de autismo atípico, que provoca atraso no 

desenvolvimento da linguagem, essa situação não motiva a concessão da 

curatela, pois sua genitora poderá adquirir e registrar o veículo de sua 

titularidade em seu nome, bem como gerir seu benefício previdenciário, 

porquanto detentora do poder familiar. 5. Ainda que o menor venha a 

alcançar sua maioridade em julho do próximo ano, não se justifica a 

concessão da medida ora pleiteada, como uma medida antecipatória, tendo 

em vista ser a curatela instituto de aplicação excepcional, que ganhou 

novas delimitações com a chegada do Estatuto da Pessoa com Deficiência 

(Lei nº 13.146/15). 6. Apelação improvida.” (TJDF - Acórdão n.994114, 

20160310014602APC, Relator: JOÃO EGMONT 2ª TURMA CÍVEL, Data de 

Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: 352/400). 

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - INTERDIÇÃO - 

INTERESSE DE AGIR. Absolutamente prescindível à representação do filho 

menor impúbere o pedido de sua interdição formulado por sua genitora, 

quando a ela compete o exercício do pátrio poder em relação ao infante.” 

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.080017-2/001, Relator (a): Des.(a) 

Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2014, publicação 

da súmula em 04/04/2014). Diante disso, denota-se a presença de vício 

que impede o regular desenvolvimento do feito, impossível de ser 

corrigido, ante a carência de uma das condições da ação (interesse 

processual), comportando indeferimento da petição inicial (art. 317, do 

CPC). Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no artigo 

330, III, do Código de Processo Civil e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro 485, I, do 

mesmo codex. A teor da declaração de hipossuficiência que acompanha a 

exordial DEFIRO ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária, 

com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo. Sem custas e honorários ante à gratuidade da justiça. 

Notifique-se o Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Rondonópolis-MT, 27 de julho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito
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Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002250-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE JOSE DA SILVA ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002250-70.2018.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de “Ação de 

Retificação de Registro Civil” proposta por GEOVANE JOSE DA SILVA 

ALENCAR MELO, alegando, em síntese que pretende suprimir o seu último 

sobrenome, eis que na ocasião do matrimônio optou por manter o assento 

de solteiro, isto é, Geovane Jose da Silva Alencar, todavia, 

equivocadamente fora incluído o patronímico de sua então consorte, Sra. 

Elizangela Alves Melo. Relata que o casal se divorciou consensualmente 

aos 04 de agosto de 2014, somente percebendo a divergência na grafia 

quando tentou a retirada de seu passaporte. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. O decisum acostado no ID 12489538 determinou 

a citação, via edital, de eventuais interessados, o que foi devidamente 

cumprido no ID 12583970, decorrendo o prazo legal sem qualquer 

manifestação (ID 13792788). Derradeiramente, o Parquet manifestou-se 

favoravelmente ao pedido inicial (ID 14299822). É o relatório. Decido. 

GEOVANE JOSE DA SILVA ALENCAR MELO ingressou com a presente 

Ação de Retificação de Registro Civil. O requerimento comporta imediata 

apreciação e dever ser acolhido, uma vez que pretende o requerente a 

retificação de seu assento de casamento, porquanto de forma equivocada 

adotou-se em seu patronímico o sobrenome ‘Melo’, de sua consorte, 

mesmo com a manifestada opção por manter o assento de solteiro, 

conforme se infere da certidão de casamento inclusa no ID 12471683. Pois 

bem. O artigo 1.571, §2°, do Código Civil, assegura ao cônjuge divorciado 

a manutenção do nome de casado, mas tal norma contempla inequívoca 

faculdade e não ônus, por ser o uso do nome aspecto da personalidade, 

cuja disponibilidade cabe exclusivamente ao seu titular. Por tal motivo, o 

§1° do artigo 1.578 do mencionado Código, prevê a possibilidade da 

renúncia a esse uso do sobrenome de casado a qualquer momento, o que 

fora manifestado pelo autor, aliás, quando da convolação das núpcias, 

optando o varão por conservar seu assento de solteiro (ID 12471683), 

constando-se, não obstante, a grafia divergente da vontade manifestada 

ao Sr. Tabelião. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

ACORDO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO NOME DE CASADA PARA 

RETOMAR O USO DO NOME DE SOLTEIRA. Nos termos dos artigos 1571, 

§2º, e 1578, §1º, do CCB, não há razão para indeferir o pedido de 

alteração do nomeda divorcianda, que pretende retomar o nome de 

solteira, pois se trata de direito de personalidade. Ademais, sendo as 

razões da autora relevantes e não advindo da retificação nenhum prejuízo 

a terceiros, não há motivo para a manutenção da sentença. APELO 

PROVIDO.” (SEGREDO DE JUSTIÇA) (Apelação Cível Nº 70052854387, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe 

Schmitz, Julgado em 26/09/2013). Posto isso, com suporte no artigo 109 

da Lei Federal nº 6.015/73, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, determinando a retificação no assento de 

casamento do requerente, a fim de que passe a constar que o mesmo 

permanecerá com o mesmo nome de solteiro, qual seja: GEOVANE JOSE 

DA SILVA ALENCAR. Preclusa a via recursal, expeça-se o respectivo 

mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil competente para as 

devidas retificações, devendo o mesmo ser cumprido com as formalidades 

legais. Sem custas e honorários ante à gratuidade da Justiça. Após, 

arquivem-se os autos com as devidas anotações e baixas no relatório. 

Notifique-se o Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 27 de julho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000623-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE NUNES DA SILVA & CIA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO DE OLIVEIRA NUNES OAB - MT10022/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELÉNTÍSSIMA SENHORA TABELIÃ SUBSTITUTA - SRA. ROSÂNA 

AUXILIADORA FALCÃO GARCIA GUIM (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1000623-31.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: HENRIQUE NUNES DA SILVA & 

CIA - ME IMPETRADO: EXCELÉNTÍSSIMA SENHORA TABELIÃ SUBSTITUTA 

- SRA. ROSÂNA AUXILIADORA FALCÃO GARCIA GUIM VISTO Intime-se a 

autoridade coara para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre 

os embargos de declaração. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 27 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação 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)

 

PROCESSO N. º 1001618-44.2018.8.11.0003 VISTO. A empresa WEISS & 

NAKAYAMA LTDA informou que o prazo concedido para fornecimento de 

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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 274433 Nr: 5975-17.2000.811.0003

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITIQUIRA ENERGETICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARQUE RESIDENCIAL SAGRADA FAMILIA, 

VANDEIR CLEMENTE, SILVANA GOULART PEREIRA DORNE, BANCO 

SANTANDER S/A, CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - 

ELETRONORTE, IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, JORGE WINGERTER, 

SEBASTIAO PEREIRA BUQUIGARE, CÁCIA SIMONIA VIEIRA FREITAS, 

FELIPE MARTINS DURAN, LOURDES OLIVEIRA DA SILVA, FLÁVIO ROSA, 

MARINEIDE LUIZ R. TERNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BORTONI NINIS 

EMMERICK - OAB:MT/15.082, PRISCILA KATIA MIGUEL FAKINE - 

OAB:13.706/MT, RODRIGO PAPALÉO FERMANN - OAB:/RS Nº 79.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADRIELY APARECIDA CEZARETO - OAB:20054/O, 

ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - OAB:7438/MT, AURO 

MENDES DE ANDRADE - OAB:MT/8.958, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - OAB:3179/MT, GABRIEL RAPOSO 

DE MEDEIROS AGUIAR - OAB:15614/O, GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT,  HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 

OAB:OAB/SP-221.386, MARCELO ANDRIGO BAÍA EDUARDO - 
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OAB:14.159-B, MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - OAB:MT/ 7.026, 

MILENE DOS REIS MAIA - OAB:15994, NILTON SPARTALIS TEIXEIRA - 

OAB:3497-A/MT, PEDRO RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - OAB:15615, 

SILAS AUGUSTO DE SOUZA - OAB:5122-B/MT

 VISTO.

Intimem-se as partes para manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, e 

requererem o que entenderem de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 102686 Nr: 858-45.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSB, RSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Veja-se que os nomes dos sócios da executada já constavam na 

Certidão da Dívida Ativa. Vale lembrar que a CDA goza de presunção de 

legitimidade e, portanto, até prova em contrário, aqueles cujos nomes 

constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo. 

Com essas considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade 

proposta por ROSANE SIQUEIRA BUENO e ROSANE SIQUEIRA BUENO - 

ME, e determino o prosseguimento da execução.Incabível o arbitramento 

de honorários advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não 

põe termo ao processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; 

Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 

162).Transfira o valor bloqueado nos autos para a conta do exequente, 

mediante alvará eletrônico.Cumpra-se.Rondonópolis, sexta-feira, 26 de 

julho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 754896 Nr: 10240-71.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADRIANA TEIXEIRA VAZ MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.Trata-se de ação de cumprimento e liquidação de sentença 

promovida por ADRIANA TEIXEIRA VAZ MAGALHÃES em face do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, na qual busca os créditos oriundos da 

sentença transitada em julgado, que lhe concedeu direito à percepção das 

diferenças devidas decorrente da conversão de cruzeiro real para URV 

(fls. 132).Realizou-se perícia contábil para apurar o percentual devido (fls. 

197/202), tendo as partes apresentado as suas respectivas 

manifestações (fls. 214/216 e 218/222(...)Por esta razão, DETERMINO que 

o Município de Rondonópolis junte aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, 

holerite de servidor em cargo semelhante da autora (Regente de Ensino 

Infantil, nível NB – 40, referência A, 30 horas semanais), referente a 

período anterior (mês de março de 2000) e posterior (mês de julho de 

2000) a reestruturação da carreira dos servidores do Município, ocorrida 

por meio da Lei Municipal nº 3.247, de 05/05/2000; bem como o holerite da 

requerente atinente a sua primeira remuneração.Consigno que deixo de 

determinar a juntada dos holerites da autora, relacionado ao período 

anterior e posterior a reestruturação, pois ela foi admitida no serviço 

público em 20 de agosto de 2001.Com a juntada dos referidos 

documentos, nos termos do art. 477, § 2º, I, do CPC, intime-se o perito 

nomeado para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder o seguinte quesito 

do juízo: “Com base nos documentos apresentados pelo Município, informe 

se com a reestruturação da carreira dos servidores do Município, por meio 

da Lei Municipal nº 3.247, de 05/05/2000, houve incorporação/reposição 

da alegada perda salarial apurada no laudo pericial, considerando apenas 

o percentual apurado com base na data do efetivo pagamento, já que a 

sentença assim determinou?” Após, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 771298 Nr: 2865-82.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Precedentes do STJ e desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70049197262, Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, 

Julgado em 15/08/2012).Igualmente, o executado não fez prova de que 

usa a motocicleta honda cg 125, placa NPL6709, exclusivamente para o 

seu deslocamento ao local de trabalho. Aliás, o executado sequer alegou 

que não tem condições de usar outros meios de transportes para se 

deslocar até o seu local de trabalho.Com essas considerações, INDEFIRO 

o pedido de impugnação à penhora.Certifique se foi apresentado 

embargos à execução. Não tendo sido apresentado embargos, transfira o 

v a l o r  b l o q u e a d o  n o s  a u t o s  p a r a  a  c o n t a  d o 

exequente.Cumpra-se.Rondonópolis, 26 de julho de 2018.FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741935 Nr: 3276-62.2014.811.0003

 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: JV CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA-ME, VITOR DE MORAES 

CAMPOS, JOSIAS DE MORAES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSEIAS LUIZ FERREIRA - 

OAB:12860, OSÉIAS LUIZ FERREIRA - OAB:OAB/MT 12.860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA, 

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intimem-se as partes para, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem alegações finais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 787907 Nr: 9376-96.2015.811.0003

 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: OSMAR PIRES CERVEIRA, GILVAN JACINTO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

Tendo em vista que a sentença proferida nos autos permaneceu 

inalterada, bem como que a obrigação quanto ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios foi declarada suspensa enquanto 

persistir o estado de pobreza da parte autora, determino o arquivamento 

dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 862342 Nr: 4014-45.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRALHEIRA NOSSA LTDA, JOAO FRANCISCO DA 

ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS PEREIRA RODRIGUES - 
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OAB:OAB/MT12105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

 Intime-se a parte embargante para comprovar, no prazo de 10 (dez) dias, 

que não possui recursos suficientes para o pagamento das custas 

processuais (art. 99, § 2º do CPC).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783903 Nr: 7709-75.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA CARRIJO REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 802530 Nr: 15398-73.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DARK DA SILVA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, wiston cristaldo gomes - OAB:22.656/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Tendo em vista que a sentença proferida nos autos permaneceu 

inalterada, bem como que a obrigação quanto ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios foi declarada suspensa enquanto 

persistir o estado de pobreza da parte autora, determino o arquivamento 

dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 812035 Nr: 108-81.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FABIANA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT, LETHICIA MENDES FERREIRA - 

OAB:18151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO

Intime-se o Município de Rondonópolis/MT, na pessoa do procurador 

municipal, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias impugnar a 

execução (fls. 297/302) , ciente de que, não o fazendo, observar-se-á o 

disposto no artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 778034 Nr: 5418-05.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 

DE RONDONOPOLIS/MT - SISPMUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALDECY SILVA DA SILVEIRA 

MACEDO - OAB:OAB/MT 20588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

Intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca da impugnção de fls. 266/278.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 341542 Nr: 9675-59.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VARLEI RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intime-se o exequente para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, 

acerca da petição e documentos de fls. 125/137.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 301366 Nr: 3153-50.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR ALVES DA SILVA

 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:, SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 VISTO

Dê ciência a parte autora da decisão de fls. 239/242.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786314 Nr: 8751-62.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA, LUZINET 

SOBRAL DE OLIVEIRA, THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA, 

CNPJ: 04235334001681. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de SENIOR 

GRUPO EMPRESARIAL LTDA, LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRAE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de OMISSÃO DE 

INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1288/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/02/2015

 - Valor Total: R$ 41.018,57 - Valor Atualizado: R$ 41.018,57 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.Trata-se de execução fiscal promovida pelo 

Estado de Mato Grosso em face de Senior Grupo Empresarial Ltda e 
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Outros.O exequente requer a realização de penhora on line de ativos 

financeiros em desfavor das executadas Luzinet Sobral de Oliveira e 

Therezinha Sobral Kulevicz, via BACENJUD. Requer, ainda, a citação 

editalícia da executada Senior Grupo Empresarial Ltda, (fls. 35).Indefiro, 

por ora, o pedido de penhora on line, tendo em vista que a executada 

Senior Grupo Empresarial Ltda ainda não foi citada.Cite-se a executada 

Senior Grupo Empresarial Ltda por edital, conforme requerido. O edital 

deverá ser publicado na rede mundial de computadores, no sítio do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na plataforma de editais do Conselho 

Nacional. A publicação deverá ser certificada nos autos, conforme 

estabelece o artigo 257 do Código de Processo Civil.Fixo o prazo do edital 

em 30 (trinta) dias.Em caso de revelia nomeio um dos membros da 

Defensoria Pública para atuar como curador especial da parte executada 

(art. 72, II do Código de Processo Civil).Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 27 de julho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 812517 Nr: 314-95.2016.811.0003

 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: JOANA LUZIA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 10 

(dez)dias.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789823 Nr: 10157-21.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C A S PEREIRA INFORMATICA ME, CARLOS 

ALBERTO SALLES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): C A S PEREIRA INFORMATICA ME, CNPJ: 

07022922000149 e atualmente em local incerto e não sabido CARLOS 

ALBERTO SALLES PEREIRA, Cpf: 58116338153, Rg: 855940579-6, 

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: 20/07/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de C A S 

PEREIRA INFORMATICA ME e CARLOS ALBERTO SALLES PEREIRA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 3798/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/05/2014

 - Valor Total: R$ 37.449,11 - Valor Atualizado: R$ 37.449,11 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.I. Cite-se a parte executada, expedindo-se 

carta de citação, no endereço indicado no feito, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

No caso de pronto pagamento, sem a oposição de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido 

do débito.III. Não ocorrendo à quitação do débito ou a garantia da 

execução, proceda-se a penhora ou arresto e avaliação de tantos 

quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na 

forma da Lei.IV. Intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no 

prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, 

da LEF), advertindo, ainda, o devedor, de que não sendo apresentados 

Embargos, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo 

Exeqüente.V. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 27 de julho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 328290 Nr: 270-96.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE H. BRASILIENSE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

sobre a petição de fls. 127/186.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733847 Nr: 13748-59.2013.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON LINS VASCONCELOS 

DE ALMEIDA - OAB:OAB/RJ182243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

1. Cancele o alerta que está no apollo referente a este feito.

2. Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 731944 Nr: 12233-86.2013.811.0003

 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: NEI NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358, MARCELLA COSTA LOPES MORAIS RESENDE - 

OAB:10505/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Thalles Passos de Almeida - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030530/7/2018 Página 495 de 614



OAB:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000827-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENY LIMA ALVES CIRINO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. SILBENY LIMA ALVES CIRINO ajuizou mandado de segurança com 

pedido liminar contra ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

aduzindo, em síntese, que concorreu ao concurso público Municipal do 

edital n. 001/2015-PMR/SEMED para o cargo de professora do ensino 

fundamental/ciências e foi aprovada em 5° (quinto) lugar – onde estavam 

dispostas 07 (sete) vagas para o respectivo cargo. Afirma que o prazo de 

validade do concurso em questão está próximo de expirar e a prefeitura 

municipal não pretende prorrogar o prazo para nomeação no concurso. 

Assim, requer a concessão de liminar para determinar que a autoridade 

impetrada proceda à imediata convocação e nomeação da impetrante no 

cargo de professora para o qual foi aprovada em 5º lugar. O pedido de 

liminar foi deferido para determinar que a autoridade impetrada proceda à 

imediata convocação e nomeação da impetrante SILBENY LIMA ALVES 

CIRINO, no cargo de Professor do Ensino Fundamental/Ciências para o 

qual foi aprovada em 6ª (sexto) lugar no concurso referente ao edital nº 

001/2015-PMR/SEMED (fls. 45 do PDF). Notificada, a autoridade coatora 

apresentou informações, dizendo que “a convocação não se deu posto 

que não houve a necessidade de prover o número total de vagas, posto 

que não foi solicitado pela Secretaria Municipal de Educação a 

convocação da Impetrante, já que não fazia (e ainda não se faz) 

necessário ter mais professores desta especialidade na rede municipal de 

ensino”. Parecer do Ministério Público pela procedência do pedido, por ser 

manifesto e evidente o direito líquido e certo robustamente comprovado 

pela impetrante. É o relatório. Decido. Os autos demonstram que a 

impetrante foi classificada na 6ª colocação para o cargo de Professor do 

Ensino Fundamental/Ciências (fls. 45 do PDF), sendo que o edital regente 

do concurso (Edital n. 001/2015-PMR/SEMED) estipulava o número de 9 

(nove) vagas (Anexo II do Edital – fls. 36 do PDF). Ao anunciar no edital a 

quantidade de vagas a ser preenchida, o Município manifestou a precisa 

extensão das suas necessidades, em correspondência com a capacidade 

da sua receita financeira, até porque a criação de cargos pressupõe 

dotação orçamentária suficiente, conforme está previsto no artigo 169, § 

1º, I, da Constituição Federal. Desse modo, certamente o edital vincula o 

ente público, obrigando-o a prover as vagas oferecidas, com a ressalva 

de que, apenas durante o prazo de validade do concurso, é que a 

administração pública tem a discricionariedade quanto ao momento da 

nomeação. Expirado o prazo do certame, o candidato aprovado dentro do 

numero de vagas tem o direito à convocação, nomeação e posse, estando 

a matéria, inclusive, consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. Vejamos: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO 

PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS 

CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO 

APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. 

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá 

escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá 

dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a 

constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever 

imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com 

número específico de vagas, o ato da Administração que declara os 

candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a 

própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo 

candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À 

CONFIANÇA. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO” (STF - RE 598099, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, 

Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-0259903 

PP-00314). De igual modo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

já se manifestou: “REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - 

ATO COATOR - CONSUBSTANCIADO NA NÃO NOMEAÇÃO DO 

IMPETRANTE - APROVAÇÃO DENTRO DO NUMERO DE VAGAS 

PREVISTAS NO EDITAL - DIREITO SUBJETIVO - NOMEAÇÃO - DENTRO DO 

PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - DIREITO LIQUIDO E CERTO - 

SEGURANÇA CONCEDIDA- SENTENÇA RATIFICADA. 1.[...] 2. "Dentro do 

prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o 

momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a 

própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um 

direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao 

poder público." (RE 598.099/MS, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe-189 

Divulg 30-09-2011, Public 03-10-2011).3. Assim, somente depois de 

expirado o prazo de validade do concurso, e não havendo a nomeação 

regular do candidato classificado dentro do número de vagas, é que 

haverá o termo inicial do prazo decadencial para a ação de mandado de 

segurança. Precedentes. [ ...] (AREsp 1171117/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 

30/10/2017)” 2. Devidamente comprovado que a parte foi aprovada dentro 

do número de vagas previstas no edital do concurso e que, expirado o 

prazo de validade do certame, não foi nomeada, nem houve, por parte da 

Administração, a declinação de motivos supervenientes de excepcional 

circunstância para não fazê-lo, impõe-se o provimento da pretensão 

recursal. (Ap 80350/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 

21/06/2017)”. 3. Segurança concedida - Sentença ratificada (TJMT - 

ReeNec 79337/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

22/01/2018, Publicado no DJE 15/02/2018). No edital n. 

001/2015-PMR/SEMED consta que o prazo de validade do concurso 

público será de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período, 

contado o prazo a partir da data de sua homologação, desde que haja 

interesse da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/Secretaria Municipal de 

Educação (item 19.5 – fls. 34 do PDF). Ressalta-se que a homologação do 

concurso foi publicada no Diário Oficial DIORONDON nº 3651, em 16 de 

fevereiro de 2016 e como inexiste informação de que o certame foi 

prorrogado, a validade se expirou em 16 de fevereiro de 2018. Referida 

situação implica na fumaça do bom direito e o periculum in mora, uma vez 

que a impetrante foi aprovada e classificada dentro do número de vagas 

prevista no edital e expirada a validade do certame sem ter sido nomeada 

para o cargo para o qual concorreu. Anoto que, de acordo com os 

Tribunais Superiores, é desnecessária a citação dos candidatos melhores 

classificados para formação de litisconsórcio passivo. Nesse sentido, 

transcrevo o julgado do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. VIOLAÇÃO DO 

ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE 

DO ART. 269 DO CPC, EM RAZÃO DA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 

RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA Nº 284/STF. 

DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO EM 

RELAÇÃO AOS DEMAIS CANDIDATOS APROVADOS NO CERTAME. 

CANDIDATOS CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS 

PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS NA 

VIGÊNCIA DO CERTAME PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES TÍPICAS DOS 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO. COMPROVAÇÃO DE DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO. IMEDIATO CUMPRIMENTO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DA SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1(...) 3. No pertinente ao art. 47 do 

CPC, esta corte superior já consolidou o entendimento de que é 

prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário em relação 

aos candidatos aprovados em melhor classificação, por existir apenas 

expectativa de direito à nomeação. (...) 8. Expirado o prazo de validade do 

certame, não infringe a ordem classificatória a decisão que determina a 

nomeação e posse imediata do candidato que resguardou seu direito ao 

impetrar mandado de segurança em tempo hábil. 9. O agravante não 

trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão 

impugnada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 10. 

Agravo regimental do estado de Goiás desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 
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151.813; Proc. 2012/0042723-7; GO; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão 

Nunes Maia Filho; DJE 11/04/2016). De outra parte, não deve ser 

apreciado o pedido de danos morais, visto que não se admite na via 

limitada do mandado de segurança esse tipo de pretensão, a qual depende 

de ampla produção de provas. Com essas considerações, CONCEDO EM 

DEFINITIVO a ordem de segurança pretendida e determino que a 

autoridade impetrada proceda à imediata convocação e nomeação da 

impetrante SILBENY LIMA ALVES CIRINO, no cargo de Professora do 

Ensino Fundamental/Ciências para o qual foi aprovada em 6ª (sexto) lugar 

no concurso referente ao edital nº 001/2015-PMR/SEMED (fls. 45 do PDF). 

Sem custas (art. 10, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso) 

e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Sentença 

sujeita a reexame necessário (art. 14, § 1º da Lei n.º 12.016/2009), de 

modo que, decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, 

certifiquem-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com os cumprimentos deste juízo. Dê-se ciência à 

autoridade coatora, na forma da lei. P. R. I. C. Rondonópolis, sexta-feira, 

27 de julho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1009696-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES PEDRO DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1009696-61.2017.8.11.0003. AUTOR: MOISES PEDRO DE PAULA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN 

VISTO Nos autos acima identificados, a parte autora requereu o 

cancelamento da distribuição do feito, com fundamento no artigo 290 do 

CPC. Defiro o pedido do autor e determino o cancelamento da distribuição 

do feito. Arquive-se. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 27 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 325113 Nr: 9182-19.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDISBEL RONDONOPOLIS DISTRIBUIDORA 

DE BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALERIO POUSO - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:MT/2615, ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:MT/6763

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA através do seu procurador, para 

apresentar(em) contrarrazões ao recurso de apelação oferecido pelo 

exeqüente, no prazo de 15 (quinze) dias

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 420772 Nr: 3025-20.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARINDO PEREIRA DE ARAUJO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Clarindo Pereira de Araujo Filho, devidamente qualificado e representado 

nos autos, propôs execução de sentença em face do Município de 

Rondonópolis.

O devedor 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 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.: 784872 Nr: 8106-37.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA DE SOUZA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 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 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 ".... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com. (....). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Município de Rondonópolis para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Em relação à 

impugnação, esta será analisada após realizada a perícia. Por fim, 

cientifico que manifestarei a respeito da execução dos honorários 

advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 763397 Nr: 15082-94.2014.811.0003

 AÇÃO: Expropriação da Lei 8.257/91->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONIAS RODRIGUES DOS SANTOS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030530/7/2018 Página 497 de 614



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAO PINHEIRO JOTA - 

OAB:OAB/MT14553

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar sobre 

a proposta de honorários periciais, estimados no valor de R$4.500,00 

(quatro mil e quinhentos reais).

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 763398 Nr: 15083-79.2014.811.0003

 AÇÃO: Expropriação da Lei 8.257/91->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DOMINGOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAO PINHEIRO JOTA - 

OAB:OAB/MT14553

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQAUERIDA a fim de manifestar, no prazo legal, 

acerca da juntada aos autos do Laudo Técnico Pericial constante de fls. 

159/178.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 789661 Nr: 10107-92.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDROSO COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME, 

CARLONE ALVES BELEM, ELIEL PIRES DUARTE, ZAQUEU ANTONIO 

RIBEIRO, WALTER DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STELLA HAIDAR ARBID 

ZUCATO - OAB:MT/10.931-A, ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - 

OAB:OAB/MT 20.739-A, ZAID A. H. ARBID - OAB:20.739-A, ZAID ARBID 

- OAB:1822/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, para no prazo legal, manifestar 

acerca da juntada da petição e documentos de fls. 68/71.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 781752 Nr: 6877-42.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILDES ALVES PEREIRA

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a fim de manifestar acerca do 

documento juntado às fls. 102

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736052 Nr: 15470-31.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVANA PEREIRA DE SOUZA

 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:

 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): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736856 Nr: 16110-34.2013.811.0003

 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: NILZA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT

 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.: 801191 Nr: 14833-12.2015.811.0003

 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: MARY ALVA DE SOUZA MEDEIROS

 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:

 "..... 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.: 734741 Nr: 14494-24.2013.811.0003

 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: AILTON MIRANDA DE OLIVEIRA
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 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.: 820543 Nr: 3176-39.2016.811.0003

 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: NILSON DUQUE DOS SANTOS

 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.: 734215 Nr: 14062-05.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR SOARES DE SOUZA, 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

 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.: 754894 Nr: 10238-04.2014.811.0003

 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: LUCÉLIA OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A

 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 
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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.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 612771 Nr: 3277-92.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GARCIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 1. Relatório. (...) 2. Fundamentação. O traslado do recurso em sentido 

estrito nos próprios autos, só ocorrerá nos casos que não prejudiquem o 

prosseguimento do feito, evitando-se assim a sua estagnação, conforme 

ensina Mougenot Bonfim em sua obra: “Há situações, todavia, em que o 

recurso em sentido estrito não comporta subir para o tribunal nos próprios 

autos, mormente em razão dos obstáculos que importaria ao 

processamento do feito, ocasionando sua estagnação” Há de se observar 

ainda os preceitos do art. 583 do Código de Processo Penal, que sustenta 

as hipóteses nas quais será possível a subida do recurso nos próprios 

autos, sejam elas: “I - quando interpostos de oficio; II - nos casos do art. 

581, I, III, IV, VI, VIII e X; III - quando o recurso não prejudicar o andamento 

do processo.” Em que pese a possibilidade dos recursos em sentido 

estrito terem sidos processados, para julgamento, nos próprios autos, já 

que o réu não se encontrava mais segregado cautelarmente, os mesmos 

foram autuados sob os códigos de nº 673869 e 651249, sendo remetidos 

ao E. TJMT. Ocorre que, ainda que designada nova sessão de julgamento 

perante o Tribunal Popular do Júri, vislumbro que o mérito do recurso 

apresentado pela defesa refere-se justamente na possibilidade da 

manutenção da sessão plenária já realizada. Sendo assim, até mesmo 

para se evitar a realização de atos nulos e, não havendo qualquer prejuízo 

para as partes, entendo pelo cancelamento da sessão designada, até 

posterior julgamento do recurso interposto. 3. Dispositivo. I – Cancelo a 

sessão de julgamento designada as fls. 775. II – Aguarde-se o julgamento 

dos autos de código 673869. III – Intime-se a defesa e dê-se ciência ao 

Ministério Público acerca desta decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 312761 Nr: 4014-08.2007.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLAS JONH ALVES TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 1. Relatório. (...) Relatei o necessário. 2. Fundamentação. Sem 

preliminares arguidas ou vícios procedimentais a serem saneados, passo 

diretamente ao mérito. 2.1 Materialidade. (...) Conforme é sabido, a 

materialidade delitiva, nada mais é do que a demonstração da existência 

do crime contra a vida imputado ao réu na denuncia. Nesse sentir a lei 

exige certeza da ocorrência dos fatos, isto é, a prova incontroversa da 

prática criminosa. Podendo sem facilmente identificado pelo boletim de 

ocorrência, fls. 11, requisição de exame de corpo de delito, fls. 18, auto de 

exame de corpo de delito, fls. 28/30 e mapa topográfico para localização 

de lesões, fls. 31/31v. 2.2. Indícios de autoria. (...) Vê-se que não há 

necessidade de prova cabal para a pronúncia, todavia não resta 

autorizada pronúncia arbitrária e sem respaldo fático probatório, ou seja, é 

dispensável prova verossímil, mas meras conjunturas e probabilidades 

também não merecem acolhimento para pronúncia. (...) Para pronúncia não 

são suficientes indícios extremamente frágeis, vagos, imprecisos. TJSP – 

RT 686/327 Passo tais considerações para motivar a impronúncia do 

acusado. (...) Em que pese está registrado nos autos que o acusado e 

ofendido tiveram um desentendimento, tal fato não é suficiente para 

imputar a ele a autoria do deito, até porque, não foi feita qualquer prova da 

possível rixa entre as partes. Frente ao fraco cotejo probatório, medida 

que se impõe é a não pronúncia do acusado uma vez que não restou 

aferida a viabilidade mínima para sustentação de um julgamento perante o 

Conselho de Sentença. 3. Dispositivo. Impronuncio Wallas Jopnh Alves 

Tavares, pois inexistem indícios de autoria, nos termos do art. 414, caput, 

do CPP. Após o trânsito em julgado desta sentença, arquive-se com as 

cautelas de praxe. Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 635367 Nr: 6571-84.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA SANTOS DA SILVA, GABRIEL 

WELLINGTON GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Intimação do advogado de defesa da ré DANIELA SANTOS DA SILVA, 

para se manifestar na fase do art.422 do CPP no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 334311 Nr: 5127-89.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 I – Recebo o recurso em sentido estrito de fl. 219/223, pois tempestivos.

II – Intime-se a Defesa para que, no prazo legal, apresente suas razões.

III – Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo de 02 

(dois) dias, apresentar contrarrazões.

IV – Por fim, voltem-me para deliberar quanto ao juízo de retratação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 611808 Nr: 2198-78.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 Dispositivo. PRONUNCIO Fernando Carlos de Oliveira Souza para que seja 

julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática dos 

delitos do art. 121, §2º, II e IV, CP c/c, art. 69 do CP e o art. 14 da Lei 

10.826/03.Mantenho a custódia cautelar do increpado. O réu não poderá 

aguardar o julgamento em liberdade, eis que, tendo sido preso por ordem 

judicial e encontrando-se recolhido desde então, persistem os motivos 

ensejadores da prisão cautelar, quais sejam, a conveniência da instrução 

criminal e garantia da aplicação da lei penal, bem como, a garantia da 

ordem pública, pois conforme se observa o acusado possuí personalidade 

violenta, voltada ao cometimento de delito, com extensa ficha criminal, 

inclusive respondendo a outro crime contra à vida, não se podendo olvidar 

que a presença física do increpado é indispensável aos trabalhos em 

Plenário.Após a coisa julgada desta decisão, intimem-se as partes para 

que informem as testemunhas que desejam oitivar em Plenário, nos termos 
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do art. 422 do CPP.Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 676343 Nr: 8170-53.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MARCELO SOUZA NAZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILTON GOMES RODRIGUES 

- OAB:14443, CAMILA JUVENAL DA SILVA - OAB:17913-E, NEYMAN 

AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878

 Considerando a designação da Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto 

Bissoni para jurisdicionar nesta 2ª Vara Criminal, devolvo os autos para 

que a magistrada redesigne audiência de acordo com sua pauta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 675861 Nr: 7743-56.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARCIA RIBEIRO BARBOSA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ALVES OLIVEIRA - 

OAB:48.723/GO

 Considerando a designação da Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto 

Bissoni para jurisdicionar nesta 2ª Vara Criminal, devolvo os autos para 

que a magistrada redesigne audiência de acordo com sua pauta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 666358 Nr: 14490-56.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDEMAR BARBOSA ALVES - 

OAB:24628/0

 Vistos etc.

Homologo a desistência da inquirição das vítimas Eliete e Amanda, para 

que surtam seus efeitos jurídicos e legais.

Dando prosseguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04 de setembro de 2018, às 13h30min.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes para que compareçam à audiência.

Requisite-se, se houver necessidade.

Expeça-se carta precatória ao juízo da Comarca de Nova Monte Verde/MT, 

com a finalidade de realizar a inquirição da vítima Rosenilda Pereira da 

Silva.

Por fim, consigno que a vítima Haiani Marcielli Moraes Martins deverá ser 

intimada no endereço declinado pelo Ministério Público às fls. 139/140.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676343 Nr: 8170-53.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MARCELO SOUZA NAZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILTON GOMES RODRIGUES 

- OAB:14443, CAMILA JUVENAL DA SILVA - OAB:17913-E, NEYMAN 

AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878

 Vistos etc.

Atenta à finalidade do ato deprecado, designo a audiência para realizar o 

interrogatório do réu para o dia 09 de agosto de 2018, às 13h45min.

Intime-se e requisite-se o réu.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição .

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 675861 Nr: 7743-56.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARCIA RIBEIRO BARBOSA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ALVES OLIVEIRA - 

OAB:48.723/GO

 Vistos etc.

Atenta à finalidade do ato deprecado, designo a audiência para realizar o 

interrogatório do réu para o dia 09 de agosto de 2018, às 13h30min.

Intime-se e requisite-se o réu.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição .

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 677067 Nr: 8820-03.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CARRATTE FARIA, MARCKEZAN 

LEOTERIO QUEIROZ, ANTONIO SEBASTIÃO HONORATO DE ARAUJO, 

ADRIANO ALBINO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PAIVA BOROTTA - 

OAB:23181, MARCIO CARRATE DE FARIA - OAB:39.737/GO, NICHOLAS 

ANDRÉ FERREIRA MARTINS - OAB:16865/MT

 Diante do exposto e, em consonância com o parecer ministerial de fls. 

141/144, INDEFIRO os pedidos formulados às fls. 84/92 e 116/125 e 

mantenho a prisão preventiva dos autuados Adriano e Marcelo.Intime-se, 

notifique-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676191 Nr: 8042-33.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 Vistos etc.

Atenta à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição da informante Guiomar da Costa Santana de Carvalho e ao 

interrogatório do acusado Moacir de Carvalho para o dia 09 de agosto 

2018, às 15h.

Intime-se a informante Guiomar da Costa Santana de Carvalho e o 

acusado Moacir de Carvalho.

Requisite-se o réu Moacir de Carvalho.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Ciência ao Ministério Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição:

Súmula nº 273/STJ- Intimada a defesa da expedição da carta precatória, 

torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo 

deprecado.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676955 Nr: 8711-86.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES LIMA, POLLICARDO 

PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA - OAB:16.330-MT, ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - 

OAB:6133-B/MT

 Vistos etc.

Atenta à finalidade do ato deprecado, designo a audiência para realizar o 

interrogatório dos réus para o dia 09 de agosto de 2018, às 14h30min.

Intimem-se e requisitem-se os réus.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição .

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 634233 Nr: 5632-07.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA, PAULO 

EDUARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELSON GAIVA MARINO - 

OAB:14.033/MT

 Vistos etc.

Determino a intimação pessoal do acusado Paulo Eduardo da Silva para 

informar se pretende constituir advogado ou se não possui condições 

financeiras para tanto, caso em que os autos deverão ser remetidos à 

Defensoria Pública para apresentar resposta à acusação.

Dê-se vista dos autos para o Ministério Público para se manifestar acerca 

dos pedidos formulados pela defesa do réu Júlio César de Oliveira Silva, 

às fls. 100/109.

Após, venham conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 673763 Nr: 5832-09.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GUARANTÃ DO 

NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRAM DE OLIVEIRA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12.758, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A

 Vistos, em correição.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para oitiva da(s) 

testemunha(s) para o dia 30 de agosto de 2018, às 16:40 horas.

Intime(m)-se a(s) testemunha(s).

 Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Dê ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição .

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 668159 Nr: 1031-50.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GABRIEL VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...)Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos 

autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa 

em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente na época dos fatos.Assim, fixo a pena final para este delito em 03 

anos de reclusão e 10 dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, 

diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da 

pena.DO CONCURSO MATERIAL DE DELITOSA aplicação da regra prevista 

no art. 69 do Código Penal implica a somatória das penas acima fixadas, 

totalizando, portanto, uma pena final de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 

09 (nove) dias de reclusão e 30 dias-multa, a qual torno DEFINITIVA, diante 

da ausência de quaisquer outras causas a ensejar sua alteração.De 

acordo com o artigo 387, § 2º, CPP, o juiz, ao proferir sentença penal 

condenatória, deverá calcular a detração penal e, se necessário, 

readequar o regime inicial do cumprimento da pena. Assim, considerando 

que o Réu se encontra custodiado desde o dia 18 de janeiro de 2018, 

verifica-se que LHE RESTA A CUMPRIR A PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 07 

(SETE) MESES E 29 (VINTE E NOVE) DIAS DE RECLUSÃO.Assim, o regime 

inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, em conformidade com o 

art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.Diante do quantum da pena aplicada, 

resta impossibilitada a substituição da pena para o réu.Considerando que 

foi fixado regime de pena diverso do fechado para o início do cumprimento 

da reprimenda, e em observância ao disposto no artigo 387, § 1º, do 

Código de Processo Penal, defiro ao réu o direito de recorrer em 

liberdade.Expeça-se o devido alvará de soltura, momento em que o réu 

deverá ser intimado do teor da presente sentença.(...)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 638562 Nr: 381-71.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO NOGUEIRA DE AZEVEDO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Isto posto, com arrimo nos mesmos fundamentos acima expostos, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia 

de fls. 06/07, para CONDENAR o réu Diego Nogueira de Azevedo Moreira, 

brasileiro, solteiro, nascido em 29/04/1991, natural de Rondonópolis/MT, 

portador do RG 2177832-9 SSP/MT e CPF 030.423.581-43, filho de José 

Elias Moreira e de Odete Nogueira de Azevedo, residente na Rua Bahia, nº 

446, Bairro Vila Planalto, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, 

como incurso na prática do crime estampado no artigo 16, parágrafo 

único, inciso IV, da Lei 10.826/2003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641407 Nr: 2878-58.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO PARATECO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Isto posto, com arrimo nos mesmos fundamentos acima expostos, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia 

de fls. 06/07, para CONDENAR o réu Leandro Parateco de Oliveira, 

brasileiro, convivente, nascido em 15/08/1993, natural de 

Rondonópolis/MT, portador do RG 2526108-8 SSP/MT, filho de Luiz Carlos 

de Oliveira e de Elenice Parateco de Oliveira, residente na Rua São José, 

nº 44, Bairro Vila Operária, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, 
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como incurso na prática do crime estampado no artigo 16, “caput”, da Lei 

10.826/2003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 644059 Nr: 5179-75.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARQUESSUEL HENRIQUE PÃES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

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 Gorgulho, e obteve a informação de que ele não poderá 

comparecer, pois estar viajando.

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.

Considerando que o denunciado não está respondendo a outro processo 

criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por qualquer crime, 

acolho a proposta ministerial considerando a concordância do réu e de 

sua defensora. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 

02 anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, 

submetendo ao acusado as condições expressas nos incisos do 

parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 15 dias sem informar 

a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

C) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

D Perda da fiança paga à fl. 21, a qual ficará vinculada aos autos 661801.

 Fica ciente o réu de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 651419 Nr: 1060-37.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RYAN CAMARGO ROSA, ALUÍZIO COSTA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia de fls. 06/08, para CONDENAR os réus 

Ryan Camargo Rosa, brasileiro, solteiro, nascido em 27/05/1995, natural 

de Rondonópolis/MT, portador do RG 2267826-3 SSP/MT e CPF 

043.996.031-27, filho de José Cândido Rosa e de Neide Barbosa de 

Camargo, residente no Sítio Três Lagoas, Assentamento Padre Josino, 

cidade de São José do Povo/MT, termo desta Comarca de 

Rondonópolis/MT e Aluízio Costa Silva, brasileiro, solteiro, nascido em 

20/05/1996, natural de Rondonópolis/MT, portador do RG 2387422-8 

SSP/MT e CPF 046.125.461-13, filho de João Francisco Costa e de Luiza 

da Silva, residente na Rua Zanete Ferreira Cardinal, nº 1210, Centro, 

cidade de São José do Povo/MT, termo desta Comarca de 

Rondonópolis/MT, como incursos na prática do crime descrito no art. 157, 

§ 2°, I e II, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 613281 Nr: 3814-88.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS FERNANDA SILVA RUFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Ex positis, DECLARO POR SENTENÇA, EXTINTA A PUNIBILIDADE da 

acusada Thais Fernanda Silva Rufino, qualificado nos autos, em virtude da 

ocorrência da prescrição, fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso 

IV, 109 “caput”, inciso V, artigo 110, § 1º todos do Código Penal Brasileiro, 

e em consonância com o art. 61, do Código de Processo Penal. 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.Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 639465 Nr: 1110-97.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON RODRIGUES SCHUWERTZ

 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 

2018, às 13:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641653 Nr: 3114-10.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDIMAR FERNANDES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694

 designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de agosto de 

2018, às 17:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 615559 Nr: 6231-14.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THELMA GOMES DA SILVA OU (THELMA 

LOMES DA SILVA), JAQUELINE SANTOS CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, LUCIMAR BATISTELLA - OAB:9279-MT

 Intimação da advogada da acusada Jaqueline Santos, Dra. Lucimar 

Batistella - OAB/MT nº 9.279, da audiência designada neste Juízo para o 

dia 27/08/2018, às 15:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 616071 Nr: 6764-70.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELMA GUIMARÃES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17793

 Intimação da advogada da acusada Suelma Guimarães, Dra. Daniela de 

Oliveira - OAB/MT nº 17.793, da audiência designada neste Juízo para o 

dia 27/08/2018, às 16:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 652179 Nr: 1767-05.2017.811.0064
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO PEREIRA SANTANA

 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 

2018, às 16:15 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 675191 Nr: 7122-59.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TORQUATO DE SOUZA, TIAGO 

PEREIRA DA SILVA, MATHEUS VENICIUS FERREIRA CASSEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 Autos nº 7122-59.2018.811.0064 – Cód. 675191

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado ANTÔNIO 

TORQUATO DE SOUZA, TIAGO PEREIRA DA SILVA e MATHEUS VENICIUS 

FERREIRA CASSEL como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Por fim, defiro o requerimento ministerial contido na cota retro, assim, 

oficie-se à Gerência de Criminalística de Rondonópolis/MT – POLITEC, 

requisitando-se a conclusão do laudo pericial indicado no ofício de fl. 60 

do inquérito policial, uma vez que referido documento ainda não foi 

elaborado.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 616071 Nr: 6764-70.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELMA GUIMARÃES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17793

 (...) E acerca do pedido alternativo de desclassificação do crime de injúria 

qualificada para simple, da leitura à argumentação tecida pela defesa ré 

nesse ponto, observo que constituí matéria meritória, devendo, pois, ser 

apreciada oportunamente, uma vez que diz respeito à análise das provas 

e da ocorrência dos delitos que lhe foram imputados e que demanda ampla 

dilação probatória, incompatível com o rito previsto no artigo 397 do Código 

de Processo Penal.Assim, 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 INDEFIRO o pedido formulado pela defesa da 

ré às fls. 68/72.Outrossim, na forma do art. 399 do Código de Processo 

Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27.08.2018, 

às 16h00min. No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de 

declarações das vítimas, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, interrogando-se, em seguida, os 

acusados. Convém registrar, as provas serão produzidas numa só 

audiência, podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as partes e testemunhas 

arroladas, salientando que, em sendo necessário, expeça-se a devida 

carta precatória. Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 659702 Nr: 8742-43.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALACIR RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÍLIA MESQUITA 

MIRANDA - OAB:23263/O

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado ALACIR RODRIGUES DE 

OLIVEIRA JUNIOR para, querendo, apresente resposta à acusação, no 

prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a 

resposta no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, será 

nomeado defensor para oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641938 Nr: 3390-41.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS VIEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 EM RESUMO, condeno o réu DOUGLAS VIEIRA DA COSTA a cumprir a 

pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, a serem 

cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) 

dias-multa.No caso em julgamento, entendo que se encontram presentes 

os requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu a substituição 

da pena de acordo com o art. 44 do Código Penal, portanto, substituo a 

pena imposta por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da 

execução penal.DISPOSIÇÕES FINAIS.Finalizando, quanto ao direito do réu 

de apelar em liberdade, considerando a pena aplicada e considerando 

ainda o regime fixado ao cumprimento da pena, bem como, tendo em mira 

que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, 

concedo ao réu DOUGLAS VIEIRA DA COSTA o direito de recorrer desta 

sentença em liberdade.Isento o acusado do pagamento das custas e 

despesas processuais. Comunique-se ao Instituto de Identificação, 

informando-lhe o número do presente feito, bem como o número do 

inquérito policial, que dera origem a presente Ação Penal. Transitada esta 

sentença em julgado, expeça-se guia definitiva de execução da pena e, 

em seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral e a o Instituto de 

Identificação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Saem os 

presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida
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 Cod. Proc.: 637591 Nr: 8400-03.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELÍCIO SEVERIANO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Devido ausência da defensora pública que atua nesta Vara, que se 

encontra afastada por motivos de saúde, foi nomeado um advogado (a) 

dativo para o ato, pois conforme oficio enviado pela coordenadoria criminal 

da defensoria pública de Rondonópolis na data 25/07/2018, o substituto 

legal é o defensor que atua na 2ª Vara Criminal, o qual também se 

encontra de atestado médico desde o dia 18/07/2018, sendo em razão 

disso, não há Defensor Público para atuar nessa Vara até que o substituto 

retorne às suas atividades.

 Considerando o patrocínio gratuito realizado pela Dra. Flavia Almirão dos 

Santos Espanga – OAB/MT 10.085 a favor do acusado, em decorrência da 

ausência do defensor, CONDENO o Estado de Mato Grosso a pagar em 

favor do referido Defensor Dativo os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Para tanto, determino a 

imediata expedição da certidão pertinente.

Homologo a desistência de inquirição da testemunha Leôncio Libanio 

Duarte Neto.

Com arrimo no art.367 do Código de processo Penal declaro a revelia do 

réu Odelício Severiano de Almeida vez que não manteve seu endereço 

atualizado nos autos desta ação penal.

Diante inquirição da testemunha, da revelia do réu, declaro encerrada a 

instrução processual.

Foi proferida a sentença oralmente, onde a ação penal foi julgada 

improcedente, no sentido de insignificância ao caso concreto e absolvido 

o réu, cujo teor completo foi gravado em sistema digital.

Publique-se, registre-se e, intimem-se.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 622432 Nr: 5472-16.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELITON TEODORO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Borges Júnior - 

OAB:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação penal, por isso ABSOLVO o réu Uelinto Teodoro 

de Oliveira, brasileiro, solteiro, natural de Rondonópolis/MT, nascido em 

13/12/1985, filho de Neide Teodoro de Oliveira e Walderson Miguel de 

Oliveira, dos fatos imputas pelo Ministério Público na denúncia de fls. 

06/07, com fulcro no que dispõe o artigo 386, VII, do CPP, uma vez que 

não restara devidamente provada a autoria do respectivo delito.Com 

relação a arma de fogo e munições apreendidas encaminhe-se ao 

exército. Comunique-se ao Instituto de Identificação, informando-lhe o 

número do presente feito, bem como o número do inquérito policial, que 

dera origem a presente Ação Penal.Após o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se a baixa observadas as formalidades de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 321468 Nr: 6193-75.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO ATAGIBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13.075

 Intimação do advogado Dr.ARIONALDO MADEIRA COSTA - 

OAB:13075-MT, para apresentar os memoriais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 605665 Nr: 3469-59.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAS RODRIGUES DE SOUZA, GISLAINE 

APARECIDA JUSTINIANO, BIANCA SOUZA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:MT/14.574, Jucelem Barcelos Ribeiro - OAB:18.457, Katherine 

Nunes de Souza Crivellaro - OAB:11422

 Intimação dos advogados: FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:MT/14.574, 

Jucelem Barcelos Ribeiro - OAB:18.457, Katherine Nunes de Souza 

Crivellaro - OAB:11422, para apresentar os memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 606497 Nr: 4315-76.2012.811.0064

 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: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666-0/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOUTOR ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666-0/MT, para apresentar os Memoriais, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 646567 Nr: 7304-16.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE MATOS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOUTOR Onório Gonçalves da Silva Júnior - 

OAB:12.992-MT, para apresentar os Memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 636206 Nr: 7271-60.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA MARA DE JESUS MACHADO, 

RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT, RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA 

- OAB:18562

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha André dos Santos 

Felix, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, vítima e do interrogatório dos réus, 

declaro encerrada a instrução processual e determino vista dos autos às 

partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que 

apresentem seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673458 Nr: 5571-44.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON BEZERRA DA SILVA, FELIPE 

MOREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 Diante da inquirição das testemunhas, vítimas e do interrogatório dos 
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réus, declaro encerrada a instrução processual e determino vista dos 

autos às partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que 

apresentem seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 601986 Nr: 6422-30.2011.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON PAULO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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 6422-30.2011.811.0064

ESPÉCIE: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: NELSON PAULO NETO

INTIMANDO(A, S): Réu(s): Nelson Paulo Neto, Cpf: 29337796104, Rg: 

07127219 SSP MT Filiação: Maria Paula Neta, data de nascimento: 

28/02/1970, brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, solteiro(a), pintor, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento ao FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 130,13

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 125,00

Rondonópolis - MT, 26 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.: 637015 Nr: 7932-39.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellington Silva - OAB:5354

 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 7932-39.2015.811.0064

ESPÉCIE: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: MARCOS DE FIGUEIREDO

INTIMANDO(A, S): Réu(s): Marcos de Figueiredo, Rg: 0134029-8 SSP MT 

Filiação: João Pedro de Figueiredo e Nerza de Figueiredo, data de 

nascimento: 08/12/1965, brasileiro(a), natural de Chapada dos 

Guimarães-MT, divorciado(a), vidraceiro, atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento ao FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 130,13

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 125,00

Rondonópolis - MT, 26 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.: 640539 Nr: 2043-70.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÔNIA GONÇALVES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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 2043-70.2016.811.0064

ESPÉCIE: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: SÔNIA GONÇALVES CAMPOS

INTIMANDO(A, S): Réu(s): Sônia Gonçalves Campos, Rg: 1686093-4 SSP 

MT Filiação: Milton Campos da Luz e Maria Gonçalves de Lourdes, data de 

nascimento: 24/05/1983, brasileiro(a), natural de Ibiriti-MG, casado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento ao FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 
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“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 335,45

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 128,24

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 113,95

Rondonópolis - MT, 26 de julho de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 653607 Nr: 3177-98.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA GARCIA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO DA SILVA RAMOS - 

OAB:23771/O, jose humberto damascena - OAB:4846

 Execução Número: 3177-98.2017.811.0064

Nome Reeducando: Eliana Garcia de Freitas

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 7a 0m 0d 06/05/2016 06/05/2016 1/1 - Hediondo Reincidente 3/5 - 

Hediondo Reincidente

Quantidade total de Dias Multa: 500

Dias Remidos

Remições

Observações

59 fls. 97/99 não homologadas

24 fls. 141/142 não homologadas

Data de Prisão Definitiva: 06/05/2016

Total da Pena: 7a 0m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 06/05/2016

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 25/04/2020

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

06/05/2016 + 4a 2m 12d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 83 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(06/05/2016 - 06/05/2016) - 0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d = 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 06/05/2016

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 11/02/2023

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

06/05/2016 + 7a 0m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 83- 1

Pena Restante a partir da data Atual 4a 7m 26d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

06/05/2016 + 7a 0m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 83- 1

Pena Cumprida até data Atual 2a 1m 9d

Data do Término da Pena: 11/02/2023

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 608903 Nr: 6783-13.2012.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEUSON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Nome Reeducando: Gleuson Ferreira

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

5a 10m 0d 28/07/2011 28/07/2011 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

6a 9m 0d 21/08/2014 21/08/2014 1/1 - Hediondo Reincidente 3/5 - 

Hediondo Reincidente

Quantidade total de Dias Multa: 1250

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

01/07/2014 20/08/2014 49 dias fls. 08, não compareceu em Juizo 

Julho/2014 até data anterior nova prisão

Total de dias interrompidos: 49

Dias Remidos

Remições

Observações

21 agosto/11 a fev/12= 140 - 1/3 decisão de fls. 63-verso - 1/3 dec. fls. 

312-verso

14 fls. 67, 78 e 78-v - - 1/3 dec. fls. 312-verso

94 fls. 207-v ref.: 37/homologada fls..222 - - 1/3 dec. fls. 312-verso

1 fls. 269

Data de Prisão Definitiva: 28/07/2011

Total da Pena: 12a 7m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 11/04/2016

Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 14/03/2020

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

11/04/2016 + 4a 2m 7d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 95 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(11/04/2016 - 28/07/2011) - 0a 1m 19d

(4a 8m 14d) - 0a 1m 19d = 4a 6m 25d

Data base para Livramento Condicional 21/08/2014

Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 18/01/2025

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

21/08/2014 + 10a 7m 20d + 0a 1m 19d - 0a 0m 0d - 130- 1

Pena Restante a partir da data Atual 5a 4m 10d

Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

28/07/2011 + 12a 7m 0d + 0a 1m 19d - 0a 0m 0d - 130- 1

Pena Cumprida até data Atual 6a 10m 9d

Data do Término da Pena: 07/12/2023

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 608903 Nr: 6783-13.2012.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEUSON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Dados Gerais

Execução Número: 1370-49.2015.811.0020

Nome Reeducando: Gleuson Ferreira

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

5a 10m 0d 28/07/2011 28/07/2011 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

6a 9m 0d 21/08/2014 21/08/2014 1/1 - Hediondo Reincidente 3/5 - 

Hediondo Reincidente

Quantidade total de Dias Multa: 1250

Data Inicial Data Final
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Interrupções

Quant. Dias Observações

01/07/2014 20/08/2014 49 dias fls. 08, não compareceu em Juizo 

Julho/2014 até data anterior nova prisão

Total de dias interrompidos: 49

Dias Remidos

Remições

Observações

21 agosto/11 a fev/12= 140 - 1/3 decisão de fls. 63-verso - 1/3 dec. fls. 

312-verso

14 fls. 67, 78 e 78-v - - 1/3 dec. fls. 312-verso

94 fls. 207-v ref.: 37/homologada fls..222 - - 1/3 dec. fls. 312-verso

1 fls. 269

Data de Prisão Definitiva: 28/07/2011

Total da Pena: 12a 7m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 11/04/2016

Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 14/03/2020

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

11/04/2016 + 4a 2m 7d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 95 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(11/04/2016 - 28/07/2011) - 0a 1m 19d

(4a 8m 14d) - 0a 1m 19d = 4a 6m 25d

Data base para Livramento Condicional 21/08/2014

Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 18/01/2025

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

21/08/2014 + 10a 7m 20d + 0a 1m 19d - 0a 0m 0d - 130- 1

Pena Restante a partir da data Atual 5a 4m 10d

Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

28/07/2011 + 12a 7m 0d + 0a 1m 19d - 0a 0m 0d - 130- 1

Pena Cumprida até data Atual 6a 10m 9d

Data do Término da Pena: 07/12/2023

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 637044 Nr: 7959-22.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO FERREIRA DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT

 Vistos.

Considerando que o Ministério Público tomou ciência e a defesa foi 

devidamente intimada do cálculo de pena de fl. 373, e não houve 

impugnação, HOMOLOGO o referido cálculo de pena para que surtam os 

seus efeitos legais.

Consigno que o recuperando atingirá o lapso temporal para ser 

beneficiado com a progressão do regime em 10/04/2026.

No mais, aguarde-se em cartório o cumprimento da pena ou eventual 

requerimento que justifique nova conclusão.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 317414 Nr: 2260-94.2008.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEDSON HONÓRIO DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilmar Sales Miranda - 

OAB:5388

 Diante do exposto, nos termos do artigo 118, I da Lei de Execução Penal, 

ESTE ESTADO-JUIZ NÃO ACOLHE AS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS 

E DECRETA A REGRESSÃO DO REGIME semiaberto para o regime fechado 

do recuperando Diedson Honorio da Silva Junior de forma definitiva.No que 

tange à informação de que o reeducando tem contra si mais uma guia de 

execução na comarca de Cuiabá-MT, apresentada pela defesa à fl. 

331/332, ao compulsar o site do TJMT, constata-se nos autos de cód. 

503452, que foi encaminhado ofício a este juízo solicitando informações 

acerca da prisão do recuperando. Deste modo, EXPEÇA-SE OFÍCO ao 

referido juízo com as informações solicitadas. No mais, este juízo aguarda 

a juntada da nova guia executiva aos autos para realizar a unificação 

penal. Intimem-seCumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 635552 Nr: 6729-42.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B-MT, SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - OAB:MT/ 4.310 

A, Vinicius Piccini Nunes - OAB:25086/O

 Proceder a intimação do Dr. AFFONSO FLORES SCHENDROSKI 

n°21.669/0 do CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENA acostada ás fls.234, 

tendo em vista o lapso temporal para progressão de regime se dará em 

06/03/2019, o qual fica a Vossa Senhoria devidamente intimado, para 

requerer o for de direito. Eu ROSANA C. DE SOUZA que digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 641331 Nr: 2808-41.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO APARECIDO DELGADO DURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Ante o exposto, este Estado-Juiz suspende a que decretou a progressão 

do regime de cumprimento de pena do recuperando, Cristiano Aparecido 

Delgado Duro até ulterior deliberação.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 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.Após o cumprimento do mandado de prisão, TORNEM 

IMEDIATAMENTE OS AUTOS CONCLUSOS para designação de audiência 

de justificação/ admonitória.Ciência ao Ministério Público. Intime-se a 

defesa.Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 639863 Nr: 1428-80.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEDSON DUARTE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:12104/MT

 "(...) Desse modo, REVOGO a decisão proferida às fls. 39/40, para que o 

recuperando dê início ao cumprimento de sua reprimenda. Expeça-se 

alvará de soltura em favor do recuperando, se por outro motivo não 

estiver preso.II – DO CUMPRIMENTO DA PENA Observa-se da sentença 

condenatória de fls. 19/21, que o MM. Juiz substituiu a pena privativa de 

liberdade em restritiva de direito, consistente no pagamento de 01 (um) 

salário mínimo, a ser recolhido em favor do Conselho da Comunidade de 

Rondonópolis/MT.Intime-se o recuperando para comparecer em cartório 

para retirar a guia para o depósito, bem como efetuar o pagamento no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que receber o alvará de 

soltura.Expeça-se o necessário.Ciência ao Ministério Público. Intime-se a 

defesa Cumpra-se."

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 673456 Nr: 5569-74.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE GUIMARÃES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELLIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20699 MT

 I – Ciente do pedido de alteração de endereço apresentada, intime-se a 

defesa para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresentar o novo 

endereço da ré, sob pena de revogação do benefício da prisão domiciliar.

II – Apresentado o endereço, oficie-se a central de monitoramento, acerca 

do novo endereço, bem como promova-se a sua notificação para, no 

prazo legal, apresentar defesa preliminar.

 III – Após, cumpra-se os itens III e IV da decisão retro.

IV – Transcorrido o prazo do item I e não sendo indicado o novo endereço, 

manifeste-se o Parquet.

 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.: 673237 Nr: 5371-37.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BARBOSA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 1. Relatório. Trata-se de denúncia oferecida contra os acusados Wagner 

Barbosa Barros, narrando à prática do delito tipificado no artigo art. 33, 

“caput” da Lei 11.343/2006. Breve relato. 2.1 Do recebimento a denúncia. 

(...) A materialidade delitiva inicialmente comprovada através do termo de 

exibição e apreensão (fl.15) e laudo pericial preliminar (fl.28/31). Assim 

presente as condições da ação e os pressupostos de procedibilidade. Por 

fim, quando do recebimento da peça acusatória deverá o magistrado se 

orientar pelo princípio in dubio pro societa. 2.2. Da Defesa Preliminar A 

defesa não apresentou quaisquer teses de absolvição sumária da ré, 

limitando tão somente em dizer que reserva no direito de guerrear a 

acusação que lhe é imputada em fase oportuna. Dessa forma, deixando a 

questão meritória por ocasião da instrução, então passo análise no tópico 

seguinte acerca dos requisitos para recebimento da denúncia. 3. 

Dispositivo. I – RECEBO a denúncia, pois presentes indícios de autoria e 

materialidade. II – Designo para o dia 06 de setebmro de 2018, às 

16h10min (MT), para realização de audiência de instrução e julgamento. III 

– Intime e requisite o réu preso. IV – Intimem-se as testemunhas, 

requisitando-as aos seus superiores hierárquicos (CPP, art. 221, § 2º) V – 

Ademais, hei de deferir a pretensão aduzida fl.81, eis que, consoante 

cediço, os aparelhos telefônicos têm sido comumente usados para a 

prática do comércio espúrio de drogas, então inequívoco a necessidade 

de se conhecer os registros contidos no aparelho celular apreendido de 

posse do denunciado em questão, razão qual determino seja oficiada à 

DD. Autoridade Policial responsável pelas investigações, a fim de que 

encaminhe o aparelho à POLITEC para extração de dados, com posterior 

envio do respectivo laudo a esse juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 664134 Nr: 12572-17.2017.811.0064

 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): DEIVID SOARES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 I – Recebo a apelação interposta pelo réu Deivid Soares Borges, fls. 264, 

pois tempestiva, conforme certificado as fls. 279.

II – Considerando que já foram apresentadas as razões recursais, dê-se 

vista ao Ministério Público para, no prazo legal, apresentar suas 

contrarrazões.

III – Após, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 670727 Nr: 3158-58.2018.811.0064

 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): WILLIAN DE SOUZA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 1. Relatório. (...) 2. Do recebimento a denúncia. Para o recebimento da 

exordial acusatória basta a presença de indícios de materialidade e 

autoria. Tais indícios não precisam ser robustos como os necessários à 

decretação da prisão preventiva, tampouco necessita da prova basal, 

elemento da condenação. Pois bem, no caso em apreciação, tenho que a 

denúncia narra com perfeição à possível ocorrência de delito de tráfico, 

apresentando indícios da autoria imputada ao denunciado, em especial 

pelo contido no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e 

depoimento das testemunhas. Além do mais, o denunciado foi preso em 

flagrante delito, qual tem o significado de ação evidente, incontestável, 

vale dizer, que está no calor da ação, ardente, inflamável, situação essa 

leva crer, em tese, ter cometido o ato delituoso lhe imputado. Por sua vez, 

a materialidade delitiva encontra-se comprovada através do boletim de 

ocorrência, fls. 08/10, termos de depoimentos, fls. 12/13, 14/15, termo de 

exibição e apreensão, fl. 16, laudo pericial preliminar, fls. 25/28, este último 

comprovando que as substâncias apreendidas apontaram resultado 

positivo para a presença de cocaína e maconha. Assim presente as 

condições da ação e os pressupostos de procedibilidade. 3. Dispositivo. I 

– RECEBO a denúncia, pois presentes indícios de autoria e materialidade. II 

– Designo para o dia 04 de setembro de 2018, às 15h00min, para 

realização de audiência de instrução e julgamento. III – Intime e requisite o 

réu preso. IV – Intimem-se as testemunhas, requisitando-os aos seus 

superiores hierárquicos (CPP, art. 221, § 2º) V – Intime-se a defesa e o 

Ministério Público quanto a esta decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 670727 Nr: 3158-58.2018.811.0064

 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): WILLIAN DE SOUZA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 Intimação da advogada do reu, Dra. THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB/MT 3402-B, da designação da audiencia para o dia 

04/09/2017 as 15:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 665801 Nr: 14020-25.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE CRYSTYNAH DA SILVA, FERNANDO 

DORCELINO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 I – Recebo a apelação da ré Gisele Crystynah da Silva de fl. 112, ante a 

certificação de sua tempestiva de fl. 190, em seus legais efeitos.

II - Intime-se a Defesa da ré para, em 08 (oito) dias, apresentar as suas 

razões recursais.

III – Após, dê-se vista ao Ministério Público para, no prazo, de 08 (oito) 

dias, apresentar contrarrazões.

IV – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 333831 Nr: 4646-29.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Borges Júnior - 

OAB:

 I – Considerando que o causídico, Dr. João Batista Borges Junior, 

devidamente intimado para apresentar alegações finais (fls. 220, 222 e 

223), quedou-se inerte, oficie-se ao Tribunal de Ética da OAB/MT para 

providências cabíveis.

II – Intime-se a ré Luzia Oliveira da Silva para, no prazo de 10 (dez) dias, 

constituir novo defensor para patrocinar sua defesa nos autos, 

cientificando-a de que sua inércia importará na nomeação de um Defensor 

Público.

III – Decorrido o prazo, e não sendo constituído novo advogado ou 

apresentado os memoriais, remetam-se os autos à Defensoria Pública 

para apresentação das alegações finais.

IV – Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 655906 Nr: 5306-76.2017.811.0064

 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): GRACIELA GHIZZI, MARCUS VINICIUS 

ORTEGA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 Intimação do advogado da ré, Dejalma Ferreira dos Santos - OAB/MT n.º 

12.062 - para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto pelo Ministério Público, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 674784 Nr: 6720-75.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO DE CASTRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14813

 Intimação do advogado do reu, Dr. JURANDIR VERNEQUE DIAS - OAB/MT 

14813, para apresentar defesa previa no prazo legal.

 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

 Intimação do advogado do reu, Dr.DR JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB/MT 14813, da designação da audiencia para o dia 14/08/2018 as 

13:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 674784 Nr: 6720-75.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO DE CASTRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14813

 Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de Fabricio de Castro Silva, 

dando-o como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 

11.343/06 c/c art. 61, inc. I do CP.

A Lei 11.343/06 deu nova roupagem à instrução processual aos delitos de 

entorpecentes, que devem ser aplicados no caso concreto, aplicando-se 

aos delitos de tráfico o rito especial previsto referida lei.

Dessa forma:

I – Notifique-se o acusado para, em 10 dias, apresentar defesa escrita, 

devendo ser questionado se possui advogado constituído e condições de 

constituir um; em caso negativo, fica desde já nomeado o Defensor Público 

atuante nesta vara, devendo ser intimado para apresentar defesa, 

independentemente de nova decisão.

II – Colham-se os antecedentes criminais, conforme requerido.

III – Requisite-se laudo de constatação definitivo de drogas, anotando-se o 

prazo de 05 (cinco) dias.

IV - Apresentada a peça de defesa voltem-me conclusos para deliberar 

quanto ao recebimento da denúncia.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 670348 Nr: 2814-77.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL NEVES SEVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14.813-MT

 Vistos etc.

 Inicialmente, compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos 

formais e materiais (Artigos 41 e 395, este contrario sensu, ambos do 

Código de Processo Penal), eis que, analisando-se o IP, extrai-se que há 

prova da existência do delito (materialidade) e indícios suficientes de 

autoria contra o indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como 

inicialmente colocada em Juízo e, por consequência, determino a 

instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 

7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 
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autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do Código de 

Processo Penal.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de Maio de 2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 623126 Nr: 6041-17.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOMERO PEREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 623126

Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação de fls. 108, vez que devidamente 

certificada a tempestividade às fls. 109.

Intime-se o Apelante para que ofereça as razões de recurso no prazo 

legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 

prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 25 de Julho 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 628462 Nr: 1138-02.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE TELES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO SANTANA DA 

SILVA - OAB:19987, PABLO CORTEZ LOI - OAB:

 Intimação do patrono do réu, para que no prazo de (05) cinco dias, 

apresentar os memoriais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 636348 Nr: 7390-21.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILCIMAR JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 636348

Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação de fls. 103, vez que devidamente 

certificada a tempestividade às fls. 104.

Intime-se o Apelante para que ofereça as razões de recurso no prazo 

legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 

prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 25 de Julho 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637267 Nr: 8126-39.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA BECKER - OAB:17.905/MT, Lucas Gabriel Silva França - 

OAB:19.363-MT

 Código: 637267

Vistos etc.

 Defiro a cota ministerial de fls. 314, visando evitar qualquer tipo de 

nulidade processual.

Assim, designo audiência visando às reinquirições das vítimas para o dia 

12/06/2019, às 15h.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 643485 Nr: 4716-36.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDESON RODRIGUES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código: 643485

Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação de fls. 138, vez que devidamente 

certificada a tempestividade às fls. 139.

Intime-se o Apelante para que ofereça as razões de recurso no prazo 

legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 

prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 25 de Julho 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 612410 Nr: 2880-33.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7637/MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT

 Código: 612410

Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação de fls. 164, as inclusas razões de fls. 

172/185 e as contrarrazões de fls. 188/194.

Assim, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de Julho 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 653201 Nr: 2784-76.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO MACEDO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 653201

Vistos etc.

 Defiro a cota ministerial de fls. 50.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 648369 Nr: 8749-69.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR RAFAEL FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.527, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:16983, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSÚ DOS 

SANTOS - OAB:13.620-B

 Código: 648369

Vistos etc.

 Considerando o requerimento de fls. 107, intime-se os causídicos Átila 

Rodrigues Japiassu Dos Santos (OAB nº 15.527), Jonatas Rodrigues 

Japiassu Dos Santos (OAB nº 16.983), Oneide Rodrigues Japiassú Dos 

Santos (OAB nº 13.620), via DJE, para que procedam com o disposto no 

Artigo 112 do Código de Processo Civil , sob pena de oficiar à OAB.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 315036 Nr: 76-68.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO ALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLLIANA PORTES SODEIRO - 

OAB:11.078

 Código: 315036

Vistos etc.

 Defiro a cota ministerial de fls. 228.

Assim, designo audiência para o dia 31/10/2018, às 17h.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 672848 Nr: 5071-75.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER GOMES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 672848

Vistos etc.

 Inicialmente, HOMOLOGO o pedido de desistência de oitiva da vítima 

Vanilce Aparecida Rodrigues, ante o teor da cota ministerial de fls. 99.

Sem prejuízo, designo audiência visando o interrogatório do réu para o dia 

25/04/2019, às 14h30min.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 635155 Nr: 6379-54.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENER LAURENTINO MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 MT

 Código: 635155

Vistos etc.

Defiro a cota ministerial de fls. 150.

Com efeito, nomeio o representante da Defensoria Pública, como curador 

especial para patrocinar a defesa do acusado.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 25 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 667047 Nr: 112-61.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DIONES SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT

 Código: 667047

Vistos etc.

Considerando o teor da certidão de fls. 171, intime-se o acusado para que 

informe se irá constituir novo advogado(a) ou se pretende ser assistido 

pela Defensoria Pública, devendo o acusado informar ao Sr. Meirinho 

responsável pelo cumprimento do mandado.

Sem prejuízo, tendo em vista que os causídicos Marcelo Agdo Cruvinel, 

inscrito na OAB sob o nº 11.834 e Diego Átila Lopes Santos, inscrito na 

OAB sob o nº 21.614, apesar de devidamente intimados (fls. 168/170), 

não apresentaram as razões do recurso de apelação, conforme 

determinado às fls. 167, assim, determino que oficie-se à OAB - Mato 

Grosso - 1ª Subseção de Rondonópolis, para que adotem as providências 

que entenderem necessárias.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 25 de Julho de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 638128 Nr: 8950-95.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON VARGAS ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimara de oliveira Paiva - 

OAB:

 Código: 638128

Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de fls. 77, redesigno-a para o dia 20/09/2018, às 

17h10min.

Notifiquem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637319 Nr: 8175-80.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO PORTELA FAVRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO 

- OAB:15606

 Intimação do patrono do réu, para no prazo legal, apresentar os memoriais 

escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 629085 Nr: 1628-24.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANIEL BATISTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA 

- OAB:18463/MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT

 Intimação dos patronos do réu, para tomarem ciência da sentença de fls. 

89/95.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 631873 Nr: 3901-73.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS RIBAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 ISTO POSTO, em consonância com os pedidos de fls. 114/116, nos 

termos do Artigo 107, inciso IV, primeira figura, Artigo 109, inciso VI c/c 

110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro, e ainda, o Artigo 61, caput, do 

Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL 

quanto ao acusado JOÃO CARLOS RIBAS PEREIRA, em razão de ter 

ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal em perspectiva em 

relação ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) atribuído(s) neste 

feito.Transitada em julgado esta sentença, o que deverá ser certificado 

pela Sra. Gestora, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a 

sem efeito, procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo 

Penal .Por fim, determino que proceda-se com o recolhimento de eventual 

mandado de prisão expedido em desfavor do acusado neste processo, 

bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 26 de Julho de 2018.Maria Mazarelo 

Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 652068 Nr: 1641-52.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 1641-52.2017.811.0064 – Código 652068

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Valdir Pires da Silva

Data e horário: quinta-feira, 26 de julho de 2018, 15h47min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

 Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Augusto Cesar Fuzaro Ausentes a vítima e o 

acusado.

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. retro, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

 Promotor de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 670348 Nr: 2814-77.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL NEVES SEVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14.813-MT

 Intimação do patrono do réu, para no prazo legal, apresentar defesa 

prévia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633222 Nr: 4863-96.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO MARCELO BETINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DE OLIVEIRA ALVES - 

OAB:16.060

 Intimação do patrono do réu, para no prazo de (05) cinco dias, apresentar 

os memoriais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 640900 Nr: 2391-88.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE JOAQUIM DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JÚNIOR - OAB:15.871

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 
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CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 2391-88.2016.811.0064 – Código 640900

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Geovani Joaquim de Azevedo

Data e horário: quinta-feira, 26 de julho de 2018, 17h26min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

 Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Augusto Cesar Fuzaro o advogado e o 

acusado. Ausentes as vítimas.

 Vistos etc.

Ante as ausências das vítimas, embora devidamente intimandas (fls. 172), 

redesigno a audiência para o dia 12/06/2019, às 17h.

Às providências.

 Cumpra-se, expedindo-se mandados de conduções coercitivas para as 

vítimas.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

 Promotor de Justiça

Celso Leopoldo Nunes Júnior

Advogado

Geovani Joaquim de Azevedo

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 627041 Nr: 47-71.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL AMARANTE RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15.217-MT

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida em face 

do acusado GABRIEL AMARANTE RAMOS, devidamente qualificado nos 

autos e, por consequência, decreto a sua ABSOLVIÇÃO, o que faço com 

fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isento o 

acusado do pagamento das custas processuais, diante da presente 

sentença absolutória. Após o trânsito em julgado desta sentença, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, oficie-se 

imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal.Por 

fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor da acusada neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.As partes desistem 

dos prazos recursais.Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de gabinete, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de DireitoAugusto Cesar FuzaroPromotor de JustiçaFábio 

Barbosa Defensor Público Gabriel Amarante RamosAcusado

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 655910 Nr: 5310-16.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON VINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada Rayanne Rodrigues Silva - OAB/n. 20.349/0-MT, 

para no prazo legal, apresentar a defesa prévia do acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 654309 Nr: 3869-97.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO GONÇALVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JÚNIOR - OAB:15.871

 Intimação do patrono do réu, para no prazo legal apresentar recurso, 

tendo em vista o desejo de seu cliente em recorrer.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 648788 Nr: 9119-48.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELIO PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 Intimação do patrono do réu, para no prazo legal, apresentar recurso, 

tendo em vista o desejo do acusado em recorrer.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633004 Nr: 4691-57.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Robson 

Kliemaschewsk - OAB:9630/MT

 Intimação do patrono do réu, para no prazo legal, apresentar recurso, 

tendo em vista o desejo do acusado em recorrer da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 630034 Nr: 2323-75.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALDIR RODRIGUES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - 

OAB:14553/MT

 Código: 630034

Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de fls. 87, redesigno a audiência para o dia 

18/09/2018, às 17h10min.

Notifiquem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 646348 Nr: 7101-54.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3877
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 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 7101-54.2016.811.0064 – Código 646348

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Valdeci Batista

Data e horário: quinta-feira, 26 de julho de 2018, 15h16min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

 Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Augusto Cesar Fuzaro e a vítima. Ausentes a 

testemunha e o acusado.

 Vistos etc.

Ante a ausência momentânea do acusado (fls. 156), redesigno a 

audiência para o dia 12/06/2019, às 16h.

Às providências. Cumpra-se.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

 Promotor de Justiça

Elisabete Cânida Barbosa

Vítima

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634976 Nr: 6190-76.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDERSON ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilmar Sales Miranda - 

OAB:5388

 Intimação do patrono do réu, para no prazo de (05) cinco dias, apresentar 

os memoriais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 648560 Nr: 8918-56.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBSON PEREIRA GUIMARÃES 

- OAB:MT-18839/O

 Código: 648560

Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de fls. 125, redesigno-a para o dia 19/09/2018, às 

17h10min.

Notifiquem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633214 Nr: 4855-22.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DA SILVA PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON MAGRO - OAB:OAB 

7316B/MS

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 4855-22.2015.811.0064 – Código 633214

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Aparecido da Silva Prates

 Data e horário: quinta-feira, 26 de julho de 2018, 15h44min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

Advogado: Edilson Magro

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Augusto Cesar Fuzaro, do advogado Edislon 

Magro, a vítima, o acusado e as testemunhas. Ausente a testemunha de 

defesa Cleide de Jesus Arrais

Vistos etc.

Inicialmente, aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias a devolução da carta 

precatória expedida (fls. 85), oficiando-se solicitando informações acerca 

do cumprimento, caso não retorne no referido prazo.

 Outrossim, solicite-se a devolução da carta precatória expedida à 

Comarca de São Gabriel do Oeste/MS, independentemente do 

cumprimento.

 Ademais, com o retorno da deprecata, declaro encerrada a instrução 

processual e, tendo em vista o pedido conjunto das partes, converto os 

debates orais por memoriais, concedendo o prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias para sua apresentação (Artigo 403, § 3º, do CPP), 

iniciando-se pela acusação.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Edilson Magro

 Advogado

Aparecido da Silva Prates

Acusado

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637739 Nr: 8533-45.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER HENRIQUE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação do advogado Ary da Costa Campos, OAB/MT 16.944, da 

audiência designada para o dis 18/09/2018, ás 15h30min., bem como, para 

que informe se for o caso, que não representa mais o réu neste processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 646767 Nr: 7456-64.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO LEVINO TELES CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
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COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 7456-64.2016.811.0064 – Código 646767

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Otávio Levino Teles Correia

Data e horário: quinta-feira, 26 de julho de 2018, 15h32min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

 Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Augusto Cesar Fuzaro Ausentes a vítima e o 

acusado.

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 54, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

 Promotor de Justiça

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 875631 Nr: 8647-02.2017.811.0003

 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: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMS COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI, 

MADEIREIRA POR DO SOL LTDA ME, A. J. PIRES DE LIMA TRANSPORTES 

EIRELLI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB:OAB/MT 18.808, PATRICIA RODRIGUES SOARES - OAB:23146

 .Código nº 875631.

Vistos etc.

1.0 - Apesar do indiciado Freedy Schmidt Araújo, ter efetuado o transporte 

da madeira portando documentos irregulares, não há provas que o mesmo 

tenha agido com dolo para configuração de ilícito penal.

Assim, acolho o item “1” da cota ministerial à fls. 111 e determino a 

exclusão Freedy Schmidt Araújo do polo passivo da lide, procedendo às 

alterações necessárias.

Oficie ao juízo deprecado da Comarca de Espigão do Oeste/RO, acerca 

desta decisão.

2.0 – Homologo a prestação de contas apresentada pela SEMMA (fls. 

94/99), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

3.0 – Ante o depósito formalizado à fls. 112, aguarde o cumprimento 

integral da obrigação assumida nos autos. Ressalto que o atraso das 

parcelas ensejará o oferecimento da denúncia.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de julho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 191/2018-cnpar

A Douto ra Rosângela Zacarkim dos Santos, Ju íza de Direito e Diretor a do 

Foro da Comarca Sinop , Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Vânia Maria Nunes da Silva, matrícula 

2866, Técnica Judiciária PTJ, designada Gestora Judiciári a Substitut a, 

estará afastada de suas funções por motivo de usufruto de folgas 

compensatórias, no período de 20/07 a 02/08/2018 ;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidor(a) Silvia Regina Gouveia, matrícula n. 7883, Auxiliar 

Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciári a Substituta da 

Secretaria da 3ª Vara Cível , no período de no período de 20/07 a 

02/08/2018;

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 26 de julho de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008952-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO LOPES MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

CAROLINA ROSSETO SANCHES OAB - MT19142/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 10 (dez) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das já 

constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009106-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITA MARTINS DE OLIVEIRA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 10 (dez) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das já 

constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010719-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR MARTINS DA SILVA - ME (DEPRECADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da certidão da senhora Oficiala de Justiça 
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acostada no ID 10393766.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010307-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA BORDULIS (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 a requerida efetuasse o pagamento do débito ou contestasse a 

ação, embora devidamente citada/intimada por meio da senhora Oficiala de 

Justiça, conforme certidão anexada no ID 12821766. SINOP, 27 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002003-53.2018.8.11.0015

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:

DEOCLECIO FOCHESATO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento do valor de R$ 1.300,00 (um mil e 

trezentos reais), referente ao ressarcimento da diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, conforme certidão anexada no ID 13597178, devendo 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001868-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZAMONER TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

MILTON ZAMONER (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) 

de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

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.: 79587 Nr: 7937-29.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR CAVAGLIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE SOUZA CORREIA - 

OAB:10031/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032, 

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, 

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA - OAB:OAB/MT 19400-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA ÀS 

FLS. 94/100

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 224351 Nr: 2346-71.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL GALVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON CORREA DOS SANTOS, 

CRISTIOMAR DO NASCIMENTO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:21919/O, JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718-MT, JOSEMIR 

MARTINS DOS SANTOS - OAB:15995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIME-SE O ADVOGADO - DR. JIANCARLO LEOBT, PARA QUE 

PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS, NOS TERMOS DO ART. 234, §1º 

E 2º DO NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 125123 Nr: 4336-73.2010.811.0015

 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: PAULO BARROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERIDO PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO ACOSTADA ÀS FLS.147

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 159190 Nr: 6477-31.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDENIR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEI ALVES VASCONCELOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO ACOSTADA ÀS FLS.90

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 216154 Nr: 15780-64.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILO OSCAR SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ARROTÉIA

 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: CARLOS EDUARDO PARO 

LOPES - OAB:12083/MT

 Intimem-se os advogados das partes para, no prazo legal, manifestarem 

quanto a proposta de honorários periciais acostada às fls. 80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 226614 Nr: 3699-49.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. S. R. COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE 

CONCRETO LTDA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DOS EMBARGOS ACOSTADO ÀS FLS.66/79

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 296376 Nr: 6198-35.2017.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL MILANE THADEU COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO ME, MICROFARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

JOSE MUSSI TAUK, NAIF DIB TAUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON APARECIDO ROSSETO - 

OAB:12769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA - AR ÀS 

FLS. 21V

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 181341 Nr: 2246-87.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVER LINE TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA, JÚLIO ALBERTO PEREIRA PINTO, RODRIGO ZANOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15359-B, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS.160/161

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 248049 Nr: 17138-30.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELEZA PURA COSMÉTICOS LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA - (BELA 

COSMÉTICOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT, DANIEL BATISTA DE AGUIAR - OAB:3537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA - AR 

ÀS FLS.56V

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 88428 Nr: 5899-10.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANCHES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA., CLÓVIS SANCHES, MARLI TEREZINHA 

GOBBI SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Intimem-se os advogados das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem quanto a proposta de honorários periciais acostada às fls. 

257/258.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 2841 Nr: 1112-50.1998.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEIA LUA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA, 

GASPAR LUIZ ZAMBIAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI FERRON - 

OAB:117331/SP, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - OAB:MT - 

6972 / B

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERIDO PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO ACOSTADA ÀS FLS.310/317

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 206751 Nr: 8390-43.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS GEOVANI BAREI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASCENTE PESQUISA E SEMENTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 Intimem-se os advogados das partes para, no prazo legal, manifestarem 

quanto a proposta de honorários periciais acostada às fls. 93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 108817 Nr: 1164-60.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLISA VITTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSO JARA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQURENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS. 140/141

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 150183 Nr: 11313-81.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO DIAS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, Charles Sebastião Araújo - 

Estagiário - OAB:16394-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT, LEONARDO DIAS FERREIRA - OAB:9073-B/MT, 

LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222

 INTIME-SE AS PARTES PARA MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA 

DO OFÍCIO ACOSTADO ÀS FLS.91

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 311553 Nr: 15540-70.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COBEMA CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, FERNANDA CLAUDIA CABRAL MAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOS SANTOS CEZAR - 

OAB:14428-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 42,00 (quarenta e dois 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

 “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 166643 Nr: 1461-62.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRIICAM - ATIVIDADE BRASIL. DE INVEST. 

NA IND., COM. E AGRONEG. MUNDIAL LTDA, MILTON HEITOR DOS 

SANTOS, PATRICK SHARON DOS SANTOS, LORENI BATISTELLA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA ÀS 

FLS.103/117

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 301623 Nr: 9393-28.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINO CROTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS.19

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 78829 Nr: 7179-50.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO DOS INGÁS LTDA., JOSÉ DE 

ARRUDA PINTO, CELINA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO OFÍCIO ACOSTADO ÀS FLS.161/163

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 187206 Nr: 8423-67.2013.811.0015

 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: EDILENE PORTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI RAMOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19.727/O, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA ÀS 

FLS. 85/86

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 249945 Nr: 18281-54.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOINHO BARRILENSE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE DAMIAN FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE PITOMBO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA - OAB:15467/MT, WALTER CARVALHO DA 

ROCHA - OAB:OAB/RS 27.432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS.56

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 169160 Nr: 4158-56.2012.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA -ME, 

DEISE SIMONE DINARTE, FELIPE BOTELHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB:11875, ELISANGELA SOARES - OAB:OAB/MT 11.875

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA ÀS 

FLS.138/142

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 173727 Nr: 8976-51.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO LUIZ SOUTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA - AR 

ÀS FLS.116V

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 293504 Nr: 4407-31.2017.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROBEL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA DELGADO BARBALHO - ME, 

SANDRA DELGADO BARBALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - 

OAB:MT-3.418-A, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:MT-12089-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 42,00 (quarenta e dois 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

 “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 83446 Nr: 924-42.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREEDOM INFORMATICA LTDA - EPP, 

JEFERSON ODAIR DIEL

 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: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS.206

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 160078 Nr: 7425-70.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADEMIR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605, SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO - 

OAB:7197-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS.62

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 130384 Nr: 9599-86.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. R.H. INFORMÁTICA E ELETRONICOS LTDA, 

IONICE DE CAMARGO, DANUBIA FADANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS.156

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 217823 Nr: 16863-18.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DA SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE BESOLD - 

OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS.66

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 162357 Nr: 10117-42.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DE FÁTIMA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS.163

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 173565 Nr: 8780-81.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, CRISTINA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS.142

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 119938 Nr: 12197-47.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS PEREIRA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:19.528/O, MARCO AURÉLIO FAGUNDES - OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:
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 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS.142

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 101429 Nr: 8410-44.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PEREIRA DUARTE, VALDÉCIO SCHWADE, 

ADELAIDE MARIA SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA ÀS 

FLS. 269/274

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 129605 Nr: 8820-34.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI JOSÉ TRENTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS.152

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 301402 Nr: 9260-83.2017.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. DE SANTANA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS. 30/31

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 131176 Nr: 10392-25.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNILSON ANTONIO MELOZZI, JOSÉ 

MARONEZZI, GLEICE MATOS MARONEZZI, ANGELO CARLOS 

MARONEZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE 

MELO - OAB:144880/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:MT/ 11.229-B

 Em cumprimento a r. decisão de fls.117, CERTIFICO que, decorreu o prazo 

de suspensão deferido. Assim, impulsiono o presente feito ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar o exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 99797 Nr: 6794-34.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CARTOLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUÍLIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. (...). Na transação restou acertada a liberação de valores 

bloqueados na conta do executado, em seu favor. Houve ainda 

requerimento quanto à suspensão do processo até a data aprazada para 

o pagamento da última parcela informada no acordo (14/07/2018). (...). 

Findo o prazo do acordo, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

dias, acerca do seu cumprimento, cientificado de que seu silêncio será 

interpretado como quitação total da quantia acordada e consequente 

extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 98277 Nr: 5331-57.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS ADVISORS 

CORP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SILVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE SPESSOTO 

PERSOLI - OAB:138630/SP, CARLOS SUPLICY DE FIGUEIREDO FORBES 

- OAB:99939/SP, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:13052/PR, rafael barion - OAB:

 Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos, para, querendo, 

manifestarem no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 73089 Nr: 1685-10.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DELISE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ DE GOIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14717-MT, JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT

 Intimem-se as partes para manifestarem, no prazo legal, quanto ao saldo 

remanescente na conta judicial, nos termos da certidão às fls.251.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 234096 Nr: 8165-86.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINOWIDIA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRIEGER INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE FELIPETTO - 

OAB:OAB/MT 13.990-B

 Intime-se o advogado da parte requerente para, querendo, no prazo legal, 

manifestar nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 158721 Nr: 5942-05.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANISLAU LUIZ CHAPLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/BA 1095-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. (...). Isto posto, por abandono da causa, JULGO EXTINTO o 

processo, com estribo no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

revogando a liminar de p. 54/57, doravante sem efeito. Custas e despesas 
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judiciais, se houver, pela parte requerente.

Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

devidas, se nada for requerido em 15 dias. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.P. I. C."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 247514 Nr: 16820-47.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO KAMINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 42,00 (quarenta e dois 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

 “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 236492 Nr: 9748-09.2015.811.0015

 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: RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE GARBELOTTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ARENALES FRANCO - 

OAB:88395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 56,00 (cinquenta e seis 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

 “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005880-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO)

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERRAZ DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DE MATO GROSSO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Expedido por determinação do 

Juiz: Dr. Walter Tomaz da Costa Dados do processo: nº: 

1005880-35.2017.8.11.0015 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARCOS FERRAZ DA 

SILVA, inscrito no CPF/MF sob o nº 853.534.851-49, residente na Av. das 

Embaúbas, nº 576, Setor Comercial, Sinop-MT. DESCRIÇÃO DO(S) 

BEM(BENS): 01 (um) veículo marca/modelo VOLKSWAGEN GOL 1.0 

TOTAL FLEX, 4P, chassi 9BWAA05U3AT128347, placa NPQ 6360, ano 

2009/2009, cor prata. DEPOSITÁRIO DESIGNADO: Representante do autor. 

VALOR DO DÉBITO: Descrito na petição inicial mais custas e honorários: 

R$ 11.264,40 (valor principal) + R$ 1.126,44 (honorários advocatícios) + 

R$ 593,01 (custas processuais) = R$ 12.983,85 (valor total) FINALIDADE: 

BUSCA E APREENSÃO DO BEM DESCRITO NO CAMPO “DESCRIÇÃO DO 

BEM“, depositando-o com o depositário acima indicado, e, na seqüência, A 

CITAÇÃO DA PARTE RÉ, de conformidade com o despacho ao final 

transcrito e a petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) deste mandado, para, querendo, nos prazos 

indicados, requerer o PAGAMENTO DO DÉBITO e/ou CONTESTAR A 

AÇÃO. DESPACHO: Segue cópia anexa. ADVERTÊNCIAS: a) 

PAGAMENTO: Poderá a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

execução da liminar, efetuar o pagamento da integralidade do débito 

pendente, de acordo com os valores apresentados na inicial e indicados 

acima, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. b) Não 

sendo efetuado o pagamento, no prazo indicado, consolidar-se-ão a 

posse e a propriedade plena e exclusiva do bem no patrimônio da parte 

autora. c) PRAZO: O prazo para CONTESTAR a ação é de 15 (quinze) 

dias, contados da execução da liminar. d) A parte ré poderá contestar a 

ação, ainda que tenha efetuado o pagamento, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar a restituição. e) Não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida, como verdadeiros, os 

fatos alegados na peça vestibular. f) Não sendo encontrado o bem, ou 

não estando este na posse da parte ré, poderá a presente demanda ser 

convertida, a pedido da parte autora, em ação de depósito (art. 4o do 

Decreto-Lei nº 911/69). Sinop-MT, 27 de julho de 2018 Livia Furquim 

Rodrigues Queiroz de Souza Gestora Judiciária - Autorizado(a) pelo 

P r o v i m e n t o  n °  5 6 / 2 0 0 7 - C G J 

____________________________________________________________

__________________________ SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, Inexistente, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 35203800 - ramal 201

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005215-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSUEL SOUSA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO R VIEIRA (RÉU)

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (RÉU)

IVANILDO RAMOS VIEIRA (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1005215-82.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR: CONSUEL SOUSA 

DE CARVALHO POLO PASSIVO:RÉU: IVANILDO RAMOS VIEIRA, CAMPING 
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CLUB PORTAL DA AMAZONIA, IVANILDO R VIEIRA Certifico que, em 

cumprimento a determinação id. designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 4 de setembro de 2018 as 14 horas, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o (A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado). 16 de julho de 2018 Gestor Juiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001537-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER DE FREITAS COTRIM - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, em cumprimento ao ID.14377874 e ID. 

13954962, INTIMO o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) 

dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de 

proceder o cumprimento do mandado de restituição do bem, 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 Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001537-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER DE FREITAS COTRIM - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, em cumprimento ao ID.14377874 e ID. 

13954962, INTIMO o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) 

dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de 

proceder o cumprimento do mandado de restituição do bem, 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.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001203-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA GOMES DE CASTRO STOCHERA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO)

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOBILLE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001203-25.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que, nesta 

data, procedi a associação do presente feito aos autos sob n. 

1010279-10.2017.8.11.0015. 2. Certifique-se a tempestividade dos 

presentes embargos à execução. 3. Em seguida, voltem-me imediatamente 

conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 27 de julho de 2018. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012811-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP (EMBARGANTE)

RAFAEL JOSE BIANCHI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1012811-54.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que, nesta 

data, procedi a associação do presente feito aos autos sob n. 

1006239-82.2017.8.11.0015. 2. Intime-se a parte embargante, por meio de 

seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua 

representação processual, juntando aos autos o competente instrumento 

procuratório, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Cumprida a determinação 

acima, certifique-se a tempestividade dos presentes embargos à 

execução e, na sequência, voltem-me os autos conclusos. 4. Decorrido o 

prazo assinalado no item "2" da presente decisão sem manifestação, 

certifique-se e, em seguida, voltem-me os autos os conclusos. 5. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 27 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.: 183639 Nr: 4672-72.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, JEAN CARLOS ROVARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONICONTRO & CIA LTDA., NORMA SUELI 

DAS NEVES NORTE BONICONTRO, AGNEU BONICONTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718

 Certifico que, decorreu o prazo legal sem que fosse apresentada pelos 

executados comprovante de pagamento do débito (intimados às fls. 

107).Certifico ainda que, conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do 

Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO a advogada da parte 

autora a apresentar planilha de débito atualizada. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 107420 Nr: 14435-73.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDEGARD SCHNEIDER BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/GO40.823-A, Laércio Faeda - OAB:3589-B/MT, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando as informações de fl. 152/153 e que em consulta ao 

SisconDJ os valores continuam depositados na conta única (anexo), 
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determino a expedição de novo alvará em favor da parte requerente, 

consignando os dados bancários indicados à fl. 153.

2. Após o levantamento dos valores, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias 

e não havendo manifestação nos autos, cumpra-se na íntegra a sentença 

de fl. 123.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 175204 Nr: 10769-25.2012.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULVILAR ARTEFATOS LTDA. EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODINEI LAVAGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado da parte autora a 

manifestar-se quanto a correspondência devolvida às fls. 79 verso e, em 

caso de fornecimento de novo endereço venha instruída com a guia de 

depósito de diligência recolhida. Prazo: 15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 172736 Nr: 7698-15.2012.811.0015

 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: ITACIARA MOTORS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO TEICHEIRA TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GUILHERME ROSSI 

ASSIS - OAB:24071/O

 Certifico que, nos termos do art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ, 

que intimo o advogado da parte autora a impugnar caso queira a 

contestação apresentada tempestivamente às fls. 122/167, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 89918 Nr: 7292-67.2007.811.0015

 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: JONAS ANTUNES DE SOUZA, MARLI PEREIRA DE 

SOUZA, TEREZA CARDOSO DE SOUZA, EJIANE DE SOUZA, ESTER DE 

SOUZA, ELIZARIO LEITE, EVANETE DE SOUZA BARBOSA, SAULO 

RODRIGUES BARBOSA, EVANILDE DE SOUZA NARCISO, MARCIO ALVES 

NARCISO, ELIANE DE SOUZA FRANCISCO, ROBERTO CARLOS 

FRANCISCO, GESAIAS ANTUNES DE SOUZA, LINDALRA BATISTA TELES 

DE SOUZA, ENÉIAS ANTUNES DE SOUZA, JULIA DE SOUZA FERREIRA, 

JOSE BASÍLIO FERREIRA, ELZA DE SOUZA FIGUEIREDO, WAGNER 

PEREIRA FIGUEIREDO, SILVANA DIAS DE MORAES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALDUÍNO PAN, ODILA MARIA FOPPA PAN, 

MARCOS HENRIQUE MASCARELLO, ANA PAULA FINGER MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE MACHADO 

DA SILVA - OAB:12.866 - MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B, 

PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT, VALTER VICENTE LEON - OAB:MT-4.146-A

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do 

mérito.Com fundamento nos artigos 82, § 2º e 85, "caput" e § 2º, do 

mesmo código, condeno a autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios de sucumbência em favor do 

patrono do réu, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa.Em eventual interposição de recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade, nos 

termos dos artigos 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos 

ao E. Tribunal de Justiça.P. R. I. C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, observadas as formalidades legais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001176-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (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:

ARLAN DOS SANTOS MARQUES - ME (EXECUTADO)

ARLAN DOS SANTOS MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001176-42.2018.8.11.0015 

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. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 8. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 27 de julho de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001177-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B M GONCALVES COMERCIO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030530/7/2018 Página 524 de 614



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001177-27.2018.8.11.0015 

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). 1.1. 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). 1.2. 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). 2. 

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). 3. 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. 4. 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). 4.1. 

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). 5. 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). 6. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 27 de julho de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001198-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

U. P. DA SILVA COMERCIO DE VIDROS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001198-03.2018.8.11.0015 

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). 1.1. 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). 1.2. 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). 2. 

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). 3. 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. 4. 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). 4.1. 

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). 5. 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). 6. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 27 de julho de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013018-53.2017.8.11.0015

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:

DENIS CASTRO BRITES (EXECUTADO)

ELISANGELA APARECIDA MARTIGNAGO (EXECUTADO)

DENIS CASTRO BRITES EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1013018-53.2017.8.11.0015 

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). 1.1. 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). 1.2. 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). 2. 

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). 3. 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. 4. 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). 4.1. 

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). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 
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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). 6. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 27 de julho de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013080-93.2017.8.11.0015

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:

ELISANGELA APARECIDA MARTIGNAGO (EXECUTADO)

DENIS CASTRO BRITES (EXECUTADO)

DENIS CASTRO BRITES EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1013080-93.2017.8.11.0015 

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). 1.1. 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). 1.2. 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). 2. 

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). 3. 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. 4. 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). 4.1. 

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). 5. 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). 6. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 27 de julho de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013324-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA F. GARCIA SULLAS - ME (EXECUTADO)

ALDA FLORACI GARCIA SULLAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1013324-22.2017.8.11.0015 

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). 1.1. 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). 1.2. 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). 2. 

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). 3. 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. 4. 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). 4.1. 

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). 5. 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). 6. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 27 de julho de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013482-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENORI LOSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE ANDRADE OAB - MT19931/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA PROENCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1013482-77.2017.8.11.0015 

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 
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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, 27 de julho de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013568-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME (EXECUTADO)

RENATA LOPES PRADO SAES RODRIGUES (EXECUTADO)

CESAR ROBERTO SAES 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: 1013568-48.2017.8.11.0015 

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, 27 de julho de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013744-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & MARTINS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1013744-27.2017.8.11.0015 

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). 1.1. 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). 1.2. 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). 2. 

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). 3. 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. 4. 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). 4.1. 

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). 5. 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). 6. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 27 de julho de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013777-17.2017.8.11.0015

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:

GICELE BORGES DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA PENIEL LTDA (EXECUTADO)

BERTOLINO MESSIAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1013777-17.2017.8.11.0015 

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, 
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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). 1.1. 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). 1.2. 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). 2. 

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). 3. 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. 4. 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). 4.1. 

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). 5. 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). 6. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. Expeça-se a 

competente certidão de admissão judicial da execução, nos moldes do art. 

828 do Código de Processo Civil. 7.1. Deverá a parte exequente 

comprovar nos autos, em 10 (dez) dias, as averbações efetivadas, sob 

pena de cancelamento (art. 828, §§ 1º e 3º, CPC). 8. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 27 de julho de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013799-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CLAUDIO ROMERO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1013799-75.2017.8.11.0015 

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). 1.1. 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). 1.2. 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). 2. 

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). 3. 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. 4. 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). 4.1. 

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). 5. 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). 6. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 27 de julho de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013908-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

SILVIO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1013908-89.2017.8.11.0015 

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). 1.1. 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). 1.2. 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). 2. 

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). 3. 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. 4. 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). 4.1. 

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). 5. 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). 6. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. Expeça-se a 

competente certidão de admissão judicial da execução, nos moldes do art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030530/7/2018 Página 528 de 614



828 do Código de Processo Civil, desde que devidamente recolhidas as 

respectivas custas. 7.1. Deverá a parte exequente comprovar nos autos, 

em 10 (dez) dias, as averbações efetivadas, sob pena de cancelamento 

(art. 828, §§ 1º e 3º, CPC). 8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 27 de julho de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013913-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO MARTINS DA SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1013913-14.2017.8.11.0015 

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). 1.1. 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). 1.2. 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). 2. 

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). 3. 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. 4. 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). 4.1. 

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). 5. 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). 6. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. Expeça-se a 

competente certidão de admissão judicial da execução, nos moldes do art. 

828 do Código de Processo Civil, desde que devidamente recolhidas as 

respectivas custas. 7.1. Deverá a parte exequente comprovar nos autos, 

em 10 (dez) dias, as averbações efetivadas, sob pena de cancelamento 

(art. 828, §§ 1º e 3º, CPC). 8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 27 de julho de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013897-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MARQUES VIANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1013897-60.2017.8.11.0015 

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). 1.1. 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). 1.2. 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). 2. 

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). 3. 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. 4. 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). 4.1. 

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). 5. 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). 6. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. Expeça-se a 

competente certidão de admissão judicial da execução, nos moldes do art. 

828 do Código de Processo Civil, desde que devidamente recolhidas as 

respectivas custas. 7.1. Deverá a parte exequente comprovar nos autos, 

em 10 (dez) dias, as averbações efetivadas, sob pena de cancelamento 

(art. 828, §§ 1º e 3º, CPC). 8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 27 de julho de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001331-16.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SILVINA ABREU SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001331-16.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: RECON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: MARIA SILVINA 

ABREU SILVA Vistos etc... Proceda a busca de endereço da Executada 

através dos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário. 

Após, cumpra-se o despacho inicial nos endereços onde ainda não tenha 

havido diligências. Caso a diligência supra reste infrutífera, intime-se a 

Exequente para que requeira a citação por edital no prazo de cinco dias. 

Havendo o requerimento, cumpra-se o despacho inicial, por edital, este 
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pelo prazo de 20 dias. Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo 

manifestação, nomeio-lhe Curador Especial na pessoa do Douto Defensor 

Público que oficia nesta Comarca, o qual deverá ser intimado desta 

nomeação e, querendo, ofereça defesa no prazo legal, bem como, 

acompanhe o feito até seus ulteriores termos. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 324778 Nr: 6164-26.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESÁRIOS - 

SICOOB EMPRESARIAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIOMAR BELTRAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. JEAN CARLOS ROVARIS para que no 

prazo de cinco (5) dias providencie o envio do instrumento do mandato 

conferido ao advogado, 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, nos 

bairros Jardim Primavera e Setor Industrial,, 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 das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 108660 Nr: 1032-03.2009.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTOMOTO - AUTOMÓVEIS E MOTOS DO AMAPÁ 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PUBLICAR DO BRASIL LISTA TELEFÔNICAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA BORGES FREITAS - 

OAB:OAB/MT 11.609-A, RICARDO GONÇALVES SANTOS - OAB:421-A 

OAB/AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RAYES - 

OAB:141541/SP, WILLIAN CARMONA MAYA - OAB:OAB/SP-257.198

 Pelas razões de fato e de direito retro expostas, julgo procedente a ação 

para DECLARAR por SENTENÇA, NULO o contrato de fls. 23/24, de nº 

6491604, bem como para condenar a requerida a devolver a autora as 

quatro parcelas pagas, com juros e correção monetária a partir de cada 

desembolso.Diante desta sentença, que expõe o bom direito da autora e 

levando em consideração o perigo da demora, concedo a tutela 

antecipada para que o seu nome seja retirado do SERASA imediatamente 

com relação ao contrato aqui em discussão.Condeno a requerida nas 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais), o que faço nos termos do art. 85, § 8º, do 

CPC.Com o trânsito em julgado, oficie-se ao SERASA para que exclua 

definitivamente o nome da autora de seus cadastros de inadimplentes, e, 

aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo de 15 dias, e 

mantendo-se inerte arquive. Caso haja manifestação no prazo de 06 

meses, desarquive-se os autos sem ônus para as partes, e havendo 

pedido para o cumprimento da sentença, intime-se a devedora para que 

cumpra a sentença no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre 

o valor da condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C. Sinop, 26 de 

julho de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 332591 Nr: 11173-66.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GELIA NONATO FREIRE, DIRCEU SERGIO 

KINAST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DOIS PINHEIROS - HOSPITAL 

MATERNIDADE E CENTRO DE DIAGNOSTICO P. IMAGEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN SUELZLE - OAB/MT. 

17.367 - OAB:206.625-SP, MIGUEL TAVARES MARTUCCI - OAB:9672 A 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT

 Vistos, etc...

Intimem-se os Autores para que, no prazo de 30 dias, comprovem o 

recolhimento das custas judiciais, sob pena de devolução da presente 

missiva ao juiz de origem.

 Com a juntada, façam-me os autos conclusos para verificação dos 

requisitos e recebimento da inicial, caso contrário, fica, desde já, 

autorizada a devolução da presente deprecata, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 314923 Nr: 17579-40.2017.811.0015

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANDALA TRANSPORTES LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens da Silva Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, restando evidente que a intenção das embargantes é 

questionar a justiça da decisão, e não buscar sanar qualquer contradição, 

omissão ou obscuridade, julgo improcedentes os presentes embargos 

d e c l a r a t ó r i o s ,  m a n t e n d o ,  n a  í n t e g r a ,  a  d e c i s ã o 

combatida.Intime-se.Cumpra-se.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ 

DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012101-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBISON FAZOLIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012101-34.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COLONIZADORA SINOP S A EXECUTADO: ROBISON FAZOLIN Vistos, 

etc... Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela 

Colonizadora Sinop S/A em face de Robison Fazolin. Após a citação do 

Executado, as partes compareceram para informar que se compuseram 

amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a suspensão da 

ação, ID. 11523854. Sendo assim, homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo de ID. 11523854, e, consequentemente, 

suspendo o curso da execução pelo prazo concedido pela Exequente 

para que o Executado cumpra voluntariamente a obrigação (20.01.2019). 

Expirado o prazo concedido e não havendo manifestação, intime-se a 

Exequente para que informe se o acordo foi devidamente cumprido, sob 

pena de seu silêncio ser interpretado positivamente, com a consequente 

extinção do feito. Após, façam-me os autos cls. para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005757-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS NARDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005757-03.2018.8.11.0015. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: ANTONIO CARLOS NARDI Vistos, etc... Devidamente 

comprovada a mora do devedor, conforme instrumento de protesto de ID. 

13536276, defiro a liminar e, consequentemente, determino que se expeça 

o competente mandado de busca e apreensão, visando apreender o 

veículo descrito na inicial, depositando-o nas mãos do representante legal 

do Autor. Cinco dias após executada a liminar acima deferida, o devedor 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, acrescido das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%, hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, art. 3º, § 2º do Decreto Lei 

nº 911/69. Executada a liminar, cite-se o Requerido para que no prazo de 

15 dias conteste a presente ação, sob pena de confissão e revelia. 

Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem ao Requerido, 

expedindo-se o necessário. Contestado ou não o pedido, volte-me 

conclusos para decisão. Advirta o depositário que o bem somente poderá 

ser retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob 

pena de responder pelos danos que vier dar causa. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002357-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR COLOMBO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002357-78.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: VALMIR COLOMBO 

Vistos, etc... Defiro o pedido de ID. 14177797, e converto a presente ação 

de busca e apreensão em ação de execução, na forma prevista no Livro 

II, do C.P.C., o que faço com fundamento no art. 4º do Decreto-lei nº 

911/69, e determino que se efetuem as necessárias anotações. Cite-se o 

executado para que no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida, 

sob pena de penhora e avaliação, podendo, no prazo de 15 dias oferecer 

embargos, independente da segurança do Juízo, ou requeira o pagamento 

do débito em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês, com depósito de 30%, mais custas e 

honorários. Recaindo a penhora em bem imóvel, intime-se o executado, e 

seu cônjuge, se casado for, para conhecimento. Recaindo a penhora em 

bem móvel, determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o art. 840, II 

do CPC, se não houver depositário judicial, como é o caso, os bens ficarão 

em poder do exequente, salvo nos casos de difícil remoção ou quando 

anuir o exequente, hipótese em que os bens poderão ficar depositados em 

poder do executado, e também porque o Supremo Tribunal Federal 

declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo 

encontrado o executado, proceda o Sr. Oficial de Justiça de acordo com o 

que determina o art. 830 e § 1º do CPC, e a exequente o que determina os 

parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor do débito, e, havendo pagamento integral no prazo 

de três dias, reduzo-os pela metade. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000023-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIRLANO SEBASTIAO PIRES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000023-08.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COLONIZADORA SINOP S A EXECUTADO: VIRLANO SEBASTIAO PIRES 

DOS SANTOS Vistos, etc... Trata-se de execução de título extrajudicial 

ajuizada por Colonizadora Sinop S/A em face de Virlano Sebastião Pires 

dos Santos. Após a citação do Executado, a Exequente, por petição de ID. 

12319151, informou que o Executado cedeu e transferiu todos os seus 

direitos e deveres referentes ao compromisso de compra e venda do lote 

urbano ao Sr. Fabio Barros da Silva, requerendo, então, a homologação e 

a extinção do feito. Diante disso, julgo extinta a execução de título 

extrajudicial, o que faço com fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC. 

Custas, se existirem, pelo Executado. Com o trânsito em julgado, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I.C. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005898-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISLENE TOMKIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005898-22.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: GISLENE TOMKIEL 

Vistos, etc... Banco Bradesco Financiamentos S.A., ingressou com a 

presente ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 

911/69, contra Gislene Tomkiel. Antes de receber a inicial este Magistrado 

determinou que o Requerente comprovasse a notificação da Requerida, 

nos termos do art. 2°, § 2°, do referido Decreto, já que essa é condição 

sine qua non para a propositura da ação, ID. 13745879. O Requerente, 

intimado para emendar a inicial no prazo de 15 dias, deixou transcorrer in 

albis o prazo, requerendo prorrogação por mais 120 dias, ID. 14162216. 

Ora, o que pretende o Requerente é usar do tempo solicitado para 

proceder à notificação da Requerida, quando se sabe que a comprovação 

da mora é condição sem a qual não lhe é permitido propor a presente 

ação, e, não tendo o Requerente em mãos citada prova, é ele carecedor 

de ação. Diante disso, com fundamento no art. 321, parágrafo único, art. 

330, III, e 485, I, todos do C.P.C., indefiro a petição inicial. Custas pelo 

Requerente. Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos. P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005787-38.2018.8.11.0015

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:

RAQUEL ALMEIDA BARRETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005787-38.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RAQUEL 

ALMEIDA BARRETO Vistos, etc... Bradesco Administradora de Consórcios 

Ltda, ingressou com a presente ação de busca e apreensão, com 

fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, contra Raquel Almeida Barreto. 

Antes mesmo do recebimento da inicial, o Autor requereu a desistência da 

ação, informando que o Réu quitou o débito, ID 13955536. Diante disso, e 

considerando que o Réu sequer foi citado, homologo por sentença o 

pedido de desistência, julgando extinto o processo, sem resolução de 

mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Custas pelo Autor. Proceda-se o levantamento de eventual 

restrição determinada por este Juízo sobre o objeto desta demanda. Com o 

trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se os 

autos. P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 95455 Nr: 2459-69.2008.811.0015

 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: ROBSON TADEU ALTALI OURIVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA MARIA DE JESUS SILVA - 

OAB:OAB/MT 11.703, VINICIUS RIBEIRO MOTA - OAB:10.491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171

 O requerente, às fls. 310, pugnou pelo prosseguimento do feito com a 

liquidação da sentença, trazendo para tanto cálculo atualizado do débito 

(fls. 314/316). Compulsando os autos, verifico que não estamos diante 

das hipóteses de liquidação de sentença, previstas nos incisos I e II do art. 

509, do CPC (arbitramento e procedimento comum), uma vez que a 

apuração do quantum debeatur depende apenas da elaboração de cálculo 

aritmético, que deve ser feita pelo credor, conforme dispõe o art. 509, §2º, 

do CPC. Sobre o assunto, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade 

Nery discorrem: (...) Assim, cabe ao requerente promover o cumprimento 

de sentença através de requerimento próprio, o qual deverá constar o 

demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo do débito que indique 

“o índice de correção monetária adotado (II), os juros aplicados e as 

respectivas taxas (III), o termo inicial e o termo final dos juros e da 

correção monetária utilizados (IV), a periodicidade da capitalização dos 

juros, se for o caso (V) e a especificação dos eventuais descontos 

obrigatórios realizados (VI).”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual 

de Direito Processual Civil Volume Único. Salvador: Editora JusPodivm, 

2016, 8ª Edição, p. 1118). Nesse sentido: (...) Desta forma, tendo em vista 

que o cálculo de fls. 314/316 somente atualizou o montante depositado 

nos autos correspondente ao pagamento da multa de 2% (dois por cento), 

fixada no acórdão de fls. 268/270, determino a intimação do requerente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o cumprimento de sentença nos 

moldes do art. 524, do CPC, trazendo aos autos o demonstrativo 

discriminado e atualizado do cálculo do débito, indicando os itens 

supramencionados, conforme sentença de fls. 220/227 e acórdão de fls. 

262/264, sob pena de arquivamento. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 204973 Nr: 6980-47.2014.811.0015

 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: ITACIARA MOTORS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. LUIZ SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 204973

Às fls. 89, foi determinada a intimação da requerente para recolher ads 

custa de distribuição e diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento da 

Carta Precatória de citação do requerido.

Intimada, a requerente aduziu que a determinação não condiz com a 

realidade dos autos, uma vez que a requerente, no prazo hábil, juntou o 

comprovante de depósito de diligência do Oficial de Justiça perante a 

Comarca de Nova Canaã do Norte/MT e que, por desídia da Secretaria da 

Vara Única daquela Comarca, não foi juntado ao processo, ensejando a 

sua devolução para este Juízo (fls. 92/100).

DECIDO:

Embora o requerente tenha apresentado a cópia da petição (fls. 79), 

alegando que recolheu a diligência e protocolou, mediante protocolo postal, 

à Comarca de Nova Canaã do Norte, verifica-se que o protocolo se deu 

em 04/08/2015, nesta cidade de Sinop e, portanto, não haveria tempo hábil 

para cumprimento no prazo, eis que foi intimado em 06/07/2015.

Se não bastasse, não apresentou cópia da guia de recolhimento e o 

comprovante de pagamento da diligência.

 Desse modo, INDEFIRO o pedido da requerente e determino que se 

cumpra a decisão de fls. 89, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do feito. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 209658 Nr: 10713-21.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSIVALDO GOMES DA SILVA, USINA 

JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIMUNDO MORIMAN DE 

GOES JUNIOR - OAB:23449/O, SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 ATA DE AUDIÊNCIA

Código: 209658 - Data: 26/07/2018 – 14:00 HORAS

PRESENTES:

 Juíza de Direito: Dra. Giovana Pasqual de Mello

Requerente: Roberto Gomes Ferreira

Advogada: Dra. Daniela Sevignani Constantini

Acadêmicos: Simone Souza Barbosa, Francisco Willam Nascimento Silva e 

Jefferson dos Santos Figueiredo

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, a parte autora pugnou pela 

concessão de prazo para juntada de substabelecimento de procuração, 

sendo-lhe concedidos dez dias. Foi tomado por termo o depoimento 

pessoal do requerente, conforme termo em apartado.

DECISÃO: “Considerando que a parte autora não providenciou a intimação 

das testemunhas arroladas na inicial, considero preclusa a prova 

testemunhal. Aguarde-se o retorno da Carta Precatória expedida para a 

colheita do depoimento pessoal do requerido. Após, intimem-se as partes 

para oferecerem alegações escritas, no prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias.” Nada mais havendo, foi encerrado o presente termo.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

JUÍZA DE DIREITO

Requerente: Roberto Gomes Ferreira

 Advogada: Daniela Sevignani Constantini

TERMO DE DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA PARTE REQUERENTE: 

ROBERTO GOMES FERREIRA, JÁ QUALIFICADO NOS AUTOS. O 

depoimento pessoal foi gravado (vídeo e áudio) em mídia digital, anexada 

aos autos, em consonância com o disposto no artigo 460 do CPC. Nada 

mais havendo a constar, a MM. Juíza mandou encerrar o presente termo, 

conforme vai devidamente assinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 211315 Nr: 12004-56.2014.811.0015

 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: CREDICARD ITAÚ - ITAUCARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI BONATTO LIDANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 
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11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RICARDO BOSSA - 

OAB:OAB/MT 16.232, ROBSON ANTONIO BOSSA - OAB:15099/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo as 

PARTES para em cinco dias manifestarem, face ao retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 250935 Nr: 18758-77.2015.811.0015

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZOEL RODRIGUES DOS SANTOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MATTIOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo as 

PARTES para em cinco dias manifestarem, face ao retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 168168 Nr: 3103-70.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL DUPIM CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIKA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5759-MT, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:MT/7394

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo as 

PARTES para em cinco dias manifestarem, face ao retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 124251 Nr: 3464-58.2010.811.0015

 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: VANGUARDA DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÍSIO BIRK, JOSE MAURICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT, Angeliza Neiverth - OAB:MT/13.851, 

CRISTIANO PEIXOTO DUARTE - OAB:MT/11.432-A, MARCELO SEGURA 

- OAB:MT/4722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:122800/SP

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo as 

PARTES para em cinco dias manifestarem, face ao retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 175071 Nr: 10621-14.2012.811.0015

 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: ELIZABETH SOARES DA SILVA SIPRIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TOMELIN BOGO - 

OAB:15673/MT, RENATO DE CARVALHO DOS REIS - OAB:14770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677, GABRIEL APARECIDO ANISIO 

CALDAS - OAB:273.528

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo as 

PARTES para em cinco dias manifestarem, face ao retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 33036 Nr: 3862-49.2003.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE TEREZINHA RUFATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. COSTA E COSTA LTDA. - MERCADÃO DE 

MÓVEIS, ADALBERTO COSTA, GILVANA TEREZINHA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON BAROZZI - 

OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que os executados foram devidamente intimados para o 

cumprimento da sentença (fls. 181), entretanto, deixaram transcorrer o 

prazo sem efetuar o pagamento do 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: (...) Assim, DEFIRO o pedido de penhora de 

ativos financeiros (fls. 258) em nome dos executados A. COSTA & 

COSTA LTDA - ME – CNPJ nº 03.304.958/0001-64, ADALBERTO COSTA – 

CPF nº 706.593.629-53 e GILVANA TEREZINHA COSTA – CPF nº 

818.912.299-15, até o limite do crédito exequendo (R$ 104.790,56 – cento 

e quatro mil setecentos e noventa 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 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. 258. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 180335 Nr: 1161-66.2013.811.0015

 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): SINOP AGRICOLA LTDA, VANDERLEI 

WEIGERT, JEAN CARLOS RIGONI

 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 SINOP AGRÍCOLA LTDA e VANDERLEI 

WEIGERTE foram devidamente citados da execução, às fls. 71, entretanto 

não pagaram 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: 

(...) Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 75) em 

nome dos executados SINOP AGRÍCOLA LTDA – ME – CNPJ nº 

09.044.118/0001-96 e VANDERLEI WEIGERT – CPF nº 786.445.501-87, até 

o limite do crédito exequendo (R$ 48.108,63 – quarenta e oito mil cento e 

oito reais e sessenta e três 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. Ademais, 

expeça-se mandado de citação do executado JEAN CARLOS RIGONI para 

o endereço indicado às fls. 75v, nos termos da decisão de fls. 36. 

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 331081 Nr: 10153-40.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PAULO FERRONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE BAQUETA FAVARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, acerca da decisão a seguir 

transcrita: "1. Designo audiência para o dia 22/08/2018, às 14h30min, para 

oitiva da testemunha Alvelino Floriano Rosa. 2. Oficie-se ao Juízo 

Deprecante informando a data da audiência. 3. Cabe ao advogado 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local 

da audiência, dispensando-se a intimação do juízo. Cumpre salientar que a 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 4. A 

inércia do advogado no que concerne à intimação da testemunha importa 

na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC). Intimem-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 12108 Nr: 1784-87.2000.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255/MT, ANTONIO ROGERIO ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - 

OAB:7030

 Verifico que o executado foi devidamente intimado do cumprimento de 

sentença, às fls. 278/280, 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: (...) Assim, DEFIRO o pedido 

de penhora de ativos financeiros (fls. 285) em nome do executado 

COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA. – CNPJ nº 

01.909.329/0001-32, até o limite do crédito exequendo (R$ 24.251,26 – 

vinte e quatro mil duzentos e cinquenta e um reais e vinte 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. 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 da executada em seus cadastros, 

conforme requerido às fls. 285v, item “c”. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 303279 Nr: 10364-13.2017.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. ANTONIO SIGNOR E CIA. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:MT/4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para proceder com a indicação dos sócios da 

empresa R. Antonio Signor e Cia. LTDA., no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção do feito.

Procedida a indicação dos sócios, inclua-os no polo passivo da ação; bem 

como, providencie-se a citação, nos termos decisão de fls. 12.

Intimem-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 229686 Nr: 5404-82.2015.811.0015

 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: JOANA BALBINA FARKAS CELMER, TANIA FATIMA 

CELMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:, VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:OAB/MT 13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:10

AUTOS N.º 5404-82.2015.811.0015 - Código: 229686

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: JOANA BALBINA FARKAS CELMER

 INTERDITANDO(A): TANIA FATIMA CELMER

 NOTIFICANDO(S): TERCEIRO(S) INTERESSADO(A,S)

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS do inteiro teor da 

r. Sentença proferida(o) pelo juízo nos autos supramencionados.

 CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA: Decretada a 

Interdição de TANIA FATIMA CELMAR, declarando sua incapacidade civil 

para prática de atos patrimoniais, negociais e da vida civil, na forma do 

artigo 3º, inciso II, do Código Civil, nomeando como seu(a) curador(a) 

JOANA BALBINA FARKAS, que deverá prestar o compromisso de bem e 

fielmente exercer o cargo.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição permanente. JOANA BALBINA 

FARKAS CELMER ingressou com a presente AÇÃO DE INTERDIÇÃO com 

pedido de tutela antecipada de TÂNIA FÁTIMA CELMER, alegando, em 

síntese, que a interditanda é sua filha, a qual apresenta sequelas 

estrutural do encéfalo em região temporoparietal a direita, com crises 

convulsivas, hemiparesia a esquerda e déficit auditivo e deficiência 

intelectual, estando impossibilitada de exercer os atos da vida civil. Assim, 

requer a decretação da interdição, com sua nomeação como curadora. 

Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/32. Recebida a inicial, foi 

designada audiência de interrogatório, sendo a requerente nomeada como 

curadora provisória da interditanda (fl. 33/33v). A audiência de 

interrogatório restou prejudicada em virtude do estado de saúde da 

interditanda, a qual não teve condições de se expressar oralmente. Na 

sequência, este juízo nomeou curador especial à interditanda e concedeu 

prazo para impugnação (fls. 41/42). O curador especial apresentou 

impugnação à interdição e quesitos (fl. 43/43v). O Ministério Público 

manifestou-se à fl. 44. À fl. 46 este juízo nomeou perito para realização do 

laudo pericial, bem como a solicitação ao CRI e CIRETRAN locais acerca da 

existência de bens. A parte autora apresentou quesitos (fls. 48/49). A 

perita declinou da nomeação (fl. 56). O Cartório de Registro de Imóveis 

indicou a inexistência de bens imóveis em nome da interditanda (fl. 57v). À 

fl. 58 este juízo nomeou novo perito, o qual também declinou da nomeação 

(fl. 66). A CIRETRAN informou a inexistência registro em nome da 

interditanda (fls. 60/62). Após nomeação de nova perita (fl. 67), o 

respectivo laudo pericial aportou aos autos à fl. 75. A curadora especial 

não se opôs ao laudo (fl. 78). A autora reiterou os pedidos iniciais (fl. 

80/80v). O Ministério Público manifestou-se pela submissão de Tânia 

Fatima Celmar à curatela, com a nomeação da requerente como curadora 

(fls. 81/83). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito dispensa 

maior dilação probatória, sendo desnecessária a realização da audiência 

de instrução e julgamento, uma vez que a prova pericial produzida nos 

autos é suficiente para a apreciação do pedido inicial, razão pela qual, 

passo ao julgamento do feito no estado em que se encontra. A interdição 

constitui-se em instituto jurídico que visa a proteção das pessoas 

incapazes, bem como de seu patrimônio, de eventuais prejuízos, com a 

nomeação de curador que atuará substituindo ou completando a vontade 

do interditando, conforme os limites da curatela. Ensina a nobre Maria 

Helena Diniz: “A interdição é uma medida de proteção consistente em 

declarar, o poder judiciário, que em determinada pessoa não se verifica o 

pressuposto da plena capacidade para prover seus próprios negócios, 
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falha que a inibe da prática dos atos da vida civil.” (DINIZ, Maria Helena. 

Curso de direito civil brasileiro. 20ª edição. São Paulo: Saraiva, 2004. Vol. 

01. Pág. 164). Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei nº 13.146/2015 

– Estatuto da Pessoa com Deficiência houve a revogação da previsão 

legal de incapacidade civil absoluta decorrente de deficiência mental ou 

física. Confira-se a nova redação do artigo 4º do Código Civil (com 

redação dada pela Lei nº 13.146/2015): “Art. 4º São incapazes, 

relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (...) III - aqueles 

que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade;” Outrossim, dispõe o artigo 4º da Lei nº 13.146/2015: “Art. 4º 

Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com 

as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.” Por 

sua vez, o artigo 84 do referido Estatuto estabelece que “a pessoa com 

deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal 

em igualdade de condições com as demais pessoas.”. Por outro lado, o 

novo Diploma Legal prevê também que, “quando necessário, a pessoa 

com deficiência será submetida à curatela” (§ 1º, art. 84, Lei nº 

13.146/2015), a qual se constitui em medida protetiva extraordinária, 

proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará 

o menor tempo possível (§ 3º, art. 84, Lei nº 13.146/2015). Assim, da 

análise do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), 

verifica-se que o legislador, em homenagem ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, pretendeu que a pessoa com deficiência deixe de ser 

taxada como incapaz, para ser considerada – em uma perspectiva 

constitucional isonômica – dotada de plena capacidade legal, ainda que 

haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais específicos, 

como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a curatela, 

para a prática de atos na vida civil. Confirmando tal tese, temos o artigo 

747 e seguintes do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) 

que estabelece o instituto da interdição. Com efeito, o artigo 755 do Código 

de Processo Civil preceitua que ao decretar a interdição, o juiz nomeará 

curador e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o 

desenvolvimento mental do interdito (I) e, considerará as características 

pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, 

vontades e preferências (II). Desse modo, na análise do caso concreto 

cabe ao magistrado verificar se é o caso de aplicação da medida 

extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para a prática de certos 

atos de acordo com seu estado e desenvolvimento mental, observando-se 

suas características pessoais. No presente caso, o laudo de fl. 75 atestou 

que Tania Fatima Celmar é portadora de anomalia física hemiparesia parcial 

esquerda e déficit cognitivo, compatível com o CID F06.8, o que a 

impossibilita de reger os autos de sua própria pessoa e administrar seus 

bens. Consta, ainda, que a interditanda não pode manifestar sua vontade 

de forma válida e que a situação é irreversível. Cabe salientar que o laudo 

pericial realizado por médica especialista nomeada por este juízo não foi 

impugnado pelas partes. Ademais, o laudo de fl. 32 corrobora as 

alegações iniciais, indicando que a interditanda é incapaz. Outrossim, 

embora a interditanda tenha comparecido em audiência, seu interrogatório 

restou prejudicado em virtude de seu peculiar estado de saúde, não tendo 

condições de se expressar oralmente (fl. 41). Destarte, as provas 

contidas nos autos indicam que a interditanda não tem condições mínimas 

de gerir seus próprios atos. Tal situação, portanto, justifica sua submissão 

aos termos da curatela, havendo a necessidade de ser reconhecida a 

incapacidade da interditanda para a prática dos atos da vida civil, visto 

que o laudo pericial concluiu que a mesma é desprovida de capacidade de 

fato, sendo aplicável o disposto no artigo 1.767 do Código Civil. Com 

relação ao rol de legitimados para o ajuizamento de pedido de interdição e 

respectiva nomeação para curador dispõem os artigos 747, incisos I a IV e 

755, inciso I e § 1º, ambos do Código de Processo Civil: “Art. 747. A 

interdição pode ser promovida: I - pelo cônjuge ou companheiro; II - pelos 

parentes ou tutores; III - pelo representante da entidade em que se 

encontra abrigado o interditando; IV - pelo Ministério Público.” “Art. 755. Na 

sentença que decretar a interdição, o juiz: I - nomeará curador, que 

poderá ser o requerente da interdição, (...); (...) § 1º A curatela deve ser 

atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado.” No 

presente caso, a requerente é genitora da interditanda (fl. 16), portanto, 

possui legitimidade para pedir a interdição e ser nomeada curadora, nos 

termos dos supracitados dispositivos legais. Por fim, com relação a 

eventuais bens em nome da interditanda, impende consignar que o Código 

de Processo Civil não mais prevê a constituição de hipoteca legal, sendo 

que de acordo com o artigo 757 do Código de Processo Civil, “a autoridade 

do curador estende-se à pessoa e aos bens do incapaz que se encontrar 

sob a guarda e a responsabilidade do curatelado ao tempo da interdição”. 

Desse modo, considerando que a curadora não poderá alienar ou onerar 

bem de qualquer natureza pertencente ou que venha a pertencer à 

curatelada sem autorização judicial e que os valores porventura recebidos 

de entidade previdenciária ou em decorrência dos rendimentos de seus 

bens deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no 

bem-estar da curatelada (CC, art. 1.774 C/C arts. 1.748 e 1.749), dispenso 

a prestação de contas. Ante o exposto, com fundamento no artigo 4º, 

inciso III, do Código Civil e, artigo 747 e seguintes do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, DECRETO 

A INTERDIÇÃO de TÂNIA FÁTIMA CELMER, devidamente qualificada nos 

autos, declarando sua incapacidade civil para a prática de atos 

patrimoniais, negociais e da vida civil, nomeando como sua curadora 

Joana Balbina Farkas Celmer, que deverá prestar compromisso de bem e 

fielmente exercer o cargo. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do Código 

de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a 

presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no órgão 

oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Sem custas. 

Sem condenação em honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se 

mandado ao Cartório de Registro de Pessoas competente para averbação 

e inscrição da interdição, bem como termo de curatela definitiva. Após o 

compromisso, cientifique-se o(a) curador(a) de que alguns atos só 

poderão ser praticados com autorização deste juízo (art. 1.774 c/c arts. 

1.748 e 1.749, do CC). Após as providências necessárias, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 276553 Nr: 14006-28.2016.811.0015

 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: QCDLB, JBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, SAMUEL 

FERREIRA VASCONCELOS - ESTAGIÁRIO - OAB:MT 17.987-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, que em cumprimento ao artigo 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho 

estes autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora para que adote as providências 

necessárias no sentido de que esta (a parte autora) compareça, perante 

este Juízo e respectiva escrivania, a fim de retirar o Formal de Partilha 

expedido nestes autos, em conformidade com a r. decisão de fls. 33/34

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 119353 Nr: 11622-39.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRB, CRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA HASSELSTROM - 

OAB:19.407/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayanne Macarini - 

OAB:16508/OAB, GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - OAB:MT/16948, 

Valquiria Mirian Coutinho - OAB:19368/O

 Vistos etc.

1. HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

realizado às fls. 234/238, com parecer favorável do Ministério Público (fl. 

239).

2. Por conseguinte, determino a expedição de alvará de soltura em nome 

do executado, se por outro motivo não estiver preso.

3. Suspendo o feito até o cumprimento integral da obrigação.

4. Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, por meio de sua 

advogada, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos 
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informando se houve o cumprimento integral da obrigação alimentar, 

consignando-se que a inércia ensejará na presunção de pagamento 

integral do débito e a consequente extinção da presente execução.

5. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 173455 Nr: 8661-23.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMB, WBD, WBBD, PBBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA APARECIDA CENEDESE - 

OAB:17823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

 1. Considerando que já decorreu o lapso temporal requerido na petição de 

fl. 59, intime-se a parte autora, por meio de sua advogada, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias cumpra o item 01 da r. decisão de fls. 56.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 202768 Nr: 5161-75.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDOF, ACDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFN

 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:

 Vistos etc.

1. Intime-se a parte exequente, 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).

2. Decorrido o prazo do edital, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 100110 Nr: 7122-61.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MAGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Vistos em correição permanente.

Defiro o pedido de protesto dos valores fixados a título de honorários na 

sentença imbricada às fls. 52/54. Expeça-se o necessário, nos moldes do 

artigo 517, do CPC.

Após, intime-se a parte exequente para que requeira o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 170387 Nr: 5465-45.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: U-PFEES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

(UniJuris -UNIC) - OAB:OAB/MT19.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 Vistos em correição permanente.

Em atenção ao pedido de fls. 72, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos autos cálculo com o valor 

discriminadoe atualizado do débito, sob pena de indeferimento do pedido 

de cumprimento de sentença.

Após, retorne o feito concluso.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 214863 Nr: 14800-20.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPL, RP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA BARBERINO 

MOREIRA MUNIZ - OAB:20339/O, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - 

OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Intimem-se as advogadas de fls. 46/47, Dra. Alessandra Barberino Moreira 

Muniz e Dra. Sandra Maria Zanardi Diniz, para que comprovem, em 10 

(dez)dias, que procederam à tentativa de notificar a parte autora de suas 

renúncias, nos moldes do artigo 6º, do Regulamento Geral do Estatuto da 

Advocacia e da OAB, cumulado com artigo 5º, §3º, do Estatuto da 

Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, sob pena de 

responsabilização administrativa.

Após, vistas ao Ministério Público e conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005666-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. L. (REQUERENTE)

LUANA ASSMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005666-10.2018.8.11.0015 REQUERENTE: LEONARDO ASSMANN 

LAUTERIO, LUANA ASSMANN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – PREVIAMENTE à análise do PEDIDO de 

bloqueio (ID. Num. 13645923 - Pág. 2 e Num. 13843272 - Pág. 1), 

INTIME-SE a parte Autora, por intermédio de seu CAUSÍDICO, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos no mínimo 03 (três) 

ORÇAMENTOS, eis que os acostados estão desatualizados (ID. Num. 

13645990 - Pág. 1 – válido por trinta dias; ID. Num. 13645990 - Pág. 3 – 

válido por vinte dias). ESCLAREÇO que, caso os ORÇAMENTOS 

apresentados sejam de fora desta Comarca, deve o Autor indicar possível 

CUSTO DE TRANSPORTE PARA ENTREGA, devendo para tanto, carrear 

orçamentos nos autos quanto a este. II – Com o aporte dos orçamentos, 

CONCLUSO para ULTERIORES DELIBERAÇÕES. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005851-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL LUCIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)
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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 

#1005851-48.2018.8.11.0015 AUTOR: MARIA IZABEL LUCIANO DA SILVA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

Consoante se infere dos autos, até o momento não foi CUMPRIDA pelo(s) 

REQUERIDO(S) a LIMINAR PROFERIDA, a qual determinou aos Requeridos 

que disponibilizassem à parte Requerente “CIRURGIA DE 

HISTERECTOMIA”. O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é pacífico no 

sentido de reconhecer o DEVER do PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR 

os MEIOS NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO 

com as DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de 

RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, 

quando indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA 

e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Agindo dessa forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a 

determinação judicial ou simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou 

qualquer outro que assim agir, poderá incorrer na prática do CRIME de 

DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o 

caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 319 do Código Penal. 

Registre-se que a execução da decisão concessiva da antecipação da 

tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo certo que “o não 

atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de desobediência à 

ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado renitente, 

sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio 

do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem 

as vezes o fizer), e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO 

CUMPRIMENTO à DECISÃO INICIAL, REITERANDO que os RESPONSÁVEIS 

pela SAÚDE PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas SANÇÕES de 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA na hipótese 

do(a) Autor(a) sofrer sequelas ou falecer em razão do descumprimento 

ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – CUMPRA-SE com 

URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como mandado. IV – Por 

fim, decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o 

ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que sejam adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com 

relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do CPP). Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007178-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA BONSENHOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007178-28.2018.8.11.0015 REQUERENTE: HILDA BONSENHOR 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – PREVIAMENTE à análise do PEDIDO de BLOQUEIO (ID. Num. 

14307873 - Pág. 1 e 2), INTIME-SE a parte Requerente, por intermédio de 

sua CAUSÍDICA, para que, no prazo mais exíguo possível, traga aos autos 

mais 02 (dois) ORÇAMENTOS, ainda que de fora desta Comarca, a fim de 

que este Juízo escolha aquele de MENOR VALOR, pois em que pese este 

ser o único MEIO EFICAZ utilizado para a EFETIVAÇÃO da TUTELA 

JURISDICIONAL, estamos lidando com DINHEIRO PÚBLICO, logo é 

necessário CAUTELA quanto ao BLOQUEIO para REALIZAÇÃO de 

SERVIÇOS por TERCEIROS, ou apresente DECLARAÇÃO de outros 

prestadores descrevendo a IMPOSSIBILIDADE na REALIZAÇÃO DO 

PROCEDIMENTO, ou ainda, LAUDO MÉDICO descrevendo a 

IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO PACIENTE. II – Após, CONCLUSO para 

ULTERIORES DELIBERAÇÕES. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006292-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA VILCHES LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006292-29.2018.8.11.0015 REQUERENTE: LETICIA VILCHES LEMES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – Previamente a análise do PETITÓRIO de ID. Num. 14210104 - Pág. 1 

a 3, INTIME-SE a parte Autora, por intermédio de sua CAUSÍDICA, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos, no mínimo 03 (três) 

ORÇAMENTOS referente ao medicamento pleiteado, para que este Juízo 

possa escolher o de menor valor e, posteriormente, viabilizar o BLOQUEIO 

JUDICIAL. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007027-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GRANELLA OAB - MT23136/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 

#1007027-62.2018.8.11.0015 AUTOR: DAIANE RODRIGUES DA SILVA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

INTIME-SE a parte Autora, por intermédio de seus Advogados, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, MANIFESTAR-SE nos autos quanto ao PARECER 

do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, que considerou “1. Não há descrição 

do quadro clínico e nutricional ATUAL da criança; o que se relata é que a 

menor tem ganho de peso insatisfatório para faixa etária. 2. Não há 

comprovação diagnóstica dos quadros alérgicos graves alegados em 

relatório médico único. 3. A fórmula solicitada é indicada nos casos graves 

de intolerância alimentar, com comprometimento severo do trato 

gastrointestinal, quando não há possibilidade de manutenção nutricional 

com outras fórmulas (extensamente hidrolisadas) e alimentos não 

lácteos”. Concluindo que, “NÃO HÁ comprovação de indicação da fórmula 

solicitada, mediante documentação e história apresentada”. II – Com a 

resposta, concluso para ULTERIORES DELIBERAÇÕES; III - DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos da Lei nº 1.060/50; Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006450-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE BIRK FRANZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)
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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 

#1006450-84.2018.8.11.0015 AUTOR: GRAZIELE BIRK FRANZA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Consoante se infere dos autos, até o momento não foi CUMPRIDA pelo(s) 

REQUERIDO(S) a LIMINAR PROFERIDA, a qual determinou aos Requeridos 

que disponibilizassem a parte Requerente o medicamento “ENOXOPARINA 

60MG, uso contínuo, até 60 (sessenta) dias após o parto”. O 

POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é pacífico no sentido de reconhecer 

o DEVER do PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR os MEIOS 

NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO com as 

DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de 

RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, 

quando indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA 

e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Agindo dessa forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a 

determinação judicial ou simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou 

qualquer outro que assim agir, poderá incorrer na prática do CRIME de 

DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o 

caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 319 do Código Penal. 

Registre-se que a execução da decisão concessiva da antecipação da 

tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo certo que “o não 

atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de desobediência à 

ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado renitente, 

sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio 

do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem 

as vezes o fizer), e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO 

CUMPRIMENTO à DECISÃO INICIAL, REITERANDO que os RESPONSÁVEIS 

pela SAÚDE PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas SANÇÕES de 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA na hipótese 

do(a) Autor(a) sofrer sequelas ou falecer em razão do descumprimento 

ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – CUMPRA-SE com 

URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como mandado. IV – Por 

fim, decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o 

ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que sejam adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com 

relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do CPP). Às 

providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente 

“decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011654-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MARTIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MAGRO MARTINS OAB - MT21775/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011654-46.2017.8.11.0015 AUTOR: CELSO MARTIN RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – PREVIAMENTE à 

análise do PEDIDO de bloqueio (ID. Num. 13927938 - Pág. 1), INTIME-SE a 

parte Autora, por intermédio de seu CAUSÍDICO, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, traga aos autos no mínimo 03 (três) ORÇAMENTOS 

atualizados, eis que os acostados estão defasados (16.10.2017). II – Com 

o aporte dos orçamentos, CONCLUSO para ULTERIORES DELIBERAÇÕES. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007275-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADELMO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT0003530S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007275-28.2018.8.11.0015 AUTOR: JOSE ADELMO DA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

POSTERGO a ANÁLISE do PEDIDO LIMINAR para, inicialmente, REMETER 

CÓPIA dos AUTOS ao Núcleo de Apoio Técnico – NAT/TJMT, nos termos 

da ORIENTAÇÃO contida no OFÍCIO CIRCULAR nº 726/2013-CGJ/CSC, a 

qual recomendou: “(...) o cumprimento às seguintes recomendações (...) 

com vistas à eficiência e à uniformização de procedimentos ligados às 

decisões judiciais proferidas em ações que envolvam pedidos de 

assistência à saúde pública: a) orientação aos magistrados para que 

remetam ao NAT (Núcleo de Apoio Técnico), para consulta técnica, 

pedidos de providências médicas, hospitalares ou farmacêuticas que não 

contiverem expressa e clara ‘justificativa’ da urgência invocada” (...). II – 

Destarte, consigne-se o envio, nesta data, via MALOTE DIGITAL, conforme 

COMPROVANTE em ANEXO. III – AGUARDE-SE os autos em GABINETE 

para, com o aporte do PARECER TÉCNICO, promover ULTERIORES 

DELIBERAÇÕES. Às providências. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 172479 Nr: 7396-83.2012.811.0015

 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: FERNANDO LUIS REIS, LISETE INES REIS

 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 autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à parte autora a fim de se 

manifestar quanto o retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 122240 Nr: 1401-60.2010.811.0015

 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: ALESSANDRO MORAIS FERREIRA, ADELITA DIAS 

PEREIRA, RDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos a parte autora para manifestação 

em razão da contestação apresentada pela parte requerida Município de 

Sinop às fls. 32/60, salientando que a parte requerida Estado de Mato 

Grosso, deixou de apresentar contestação embora devidamente 

citada/intimada, conforme fls. 147.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 197543 Nr: 615-74.2014.811.0015

 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: FERNANDO JOSE COLI VITTER

 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 autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à parte autora a fim de se 

manifestar quanto o retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 89530 Nr: 6888-16.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDONEZ AUGUSTO CARLIN & CIA LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT / 9.084-A

 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. 237/238.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 283785 Nr: 18189-42.2016.811.0015

 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: EUNICE CONCEIÇÃO BATISTA QUERINO

 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. 153/173, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Salientando que a apelação apresentada pelo requerente de fls. 145/152, 

é TEMPESTIVA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 272393 Nr: 11320-63.2016.811.0015

 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: ILDON NEITZKE

 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. 151/170, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Salientando que a apelação apresentada pelo requerente de fls. 133/140, 

é TEMPESTIVA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 240029 Nr: 12035-42.2015.811.0015

 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: JESUITA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. 91/101, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Salientando que a apelação apresentada pelo requerente de fls. 83/90, é 

TEMPESTIVA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 274754 Nr: 12940-13.2016.811.0015

 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: JORGE MARCELINO, CONCEIÇÃO APARECIDA DE 

ALCANTARA MARCELINO

 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 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. 84/88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 234833 Nr: 8625-73.2015.811.0015

 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: NELVA COVATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ZARDO BUENO - 

OAB:OAB/MT 17551

 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. 172/182 o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 255989 Nr: 1391-06.2016.811.0015

 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: ROSIMERY CASTRO SANTANA

 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 os presentes autos encaminhados ao TJMT, em 

razão do recurso de Apelação de fls. 75/79 o qual é TEMPESTIVO, bem 

como as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 205638 Nr: 7488-90.2014.811.0015

 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: IVONE ODERDENGE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA ANA ZAMBIAZI - 

OAB:11106-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. 115/119 o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 176459 Nr: 12156-75.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO SILVA OLIVEIRA

 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 transladei cópia da sentença de fls. 38/46, dos autos 

224067 e juntei-a aos autos de código 176459.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 180464 Nr: 1297-63.2013.811.0015

 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: EUDENICE DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 166-169, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

152-163 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 107370 Nr: 14359-49.2008.811.0015

 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: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GUILHERME ROSA BUSTAMANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368, GILBERTO JUTHS RISSATO - OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho os presentes autos ao Requerido Município de 

Sinop, para que se manifeste, no sentido de especificar as provas que 

pretende produzir, conforme decisão a seguir transcrita: I - DETERMINO a 

INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem produzir, 

especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, APÓS 

aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE;.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 184536 Nr: 5622-81.2013.811.0015

 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: AZENILDA CEBALHO

 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. 73/77 o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 179536 Nr: 308-57.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDES SEBASTIANA DE SOUZA

 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. 88/92 o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 275424 Nr: 13354-11.2016.811.0015

 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: LUCIENE AVANSI

 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. 77/81 o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 192164 Nr: 13817-55.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JÚLIO CESAR VICENTE DA SILVA

 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. 84/88 o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180464 Nr: 1297-63.2013.811.0015

 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: EUDENICE DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 166-169, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

152-163 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 100920 Nr: 7953-12.2008.811.0015

 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: SOAIR JOSE KOIFMAN MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP - MT, 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ AMANCIO DE CARVALHO 

- OAB:6019-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, no prazo de dez 

dias, manifeste-se nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 184546 Nr: 5632-28.2013.811.0015

 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: MARIA HELENA ALVES

 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.85/89, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 266984 Nr: 7683-07.2016.811.0015

 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: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - 

OAB:14522, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:91311/SP, FABIO RIVELLI - 

OAB:OAB/MT 19023-A, YUN KI LEE - OAB:131.693

 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. 206/252.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 283776 Nr: 18180-80.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MARIA SCHMAEDECKE, LENITA TEREZINHA 

SCHMAEDECKE

 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 autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos À Defensoria Pública para 

manifestação em razão da contestação apresentada pela parte requerida 

Município de Sinop às fls. 22/41, salientando que a parte requerida Estado 

de Mato Grosso, deixou de apresentar contestação embora devidamente 

citada, conforme fls. 54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 217392 Nr: 16579-10.2014.811.0015

 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: TERESA LOPES DA SILVA, BRUNA MENDES 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 autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos À Defensoria Pública para 

manifestação em razão da contestação apresentada pela parte requerida 

Município de Sinop às fls. 59/77, salientando que a parte requerida Estado 

de Mato Grosso, deixou de apresentar contestação embora devidamente 

citada, conforme fls. 95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 213945 Nr: 14127-27.2014.811.0015
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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: CARLOS DA SILVA RIBEIRO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que decorreu o prazo sem que a parte requerida, 

apresentasse contestação, embora devidamente citada conforme fls. 64, 

razão pela qual, expeço intimação ao autor para que se manifeste no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 238937 Nr: 11358-12.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DE OLIVEIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON DE JESUS, MUNICIPIO DE SORRISO - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FORTUNA SILVA - 

OAB:OAB. 20965/O, PAULA SAVARIS BEE - OAB:18674-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B/MT, CRISTIAN BARICHELLO - OAB:6512/MT, GIOVANE 

MOISES MARQUES DOS SANTOS - OAB:9647/B, SAMUEL DE CAMPOS 

PONTES - OAB:OAB-PR 43.541

 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, manifeste-se nos 

presentes autos, sobre o despacho que retrata “DETERMINO o prazo de 

15 (quinze) dias para as partes OFERECEREM MEMORIAIS FINAIS, 

conforme art. 364, §2º, CPC/2015;”

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007075-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE BERNACHI BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007075-21.2018.8.11.0015 AUTOR: VIVIANE BERNACHI BATISTA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 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 C/C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA, por meio da qual a Parte Requerente objetiva a 

disponibilização do medicamento “ENOXAPARINA 60MG/DIA, pelo prazo de 

até 30 (trinta) dias após o parto”. II – Assim, para que não haja maiores 

dissabores e, sobretudo risco de se agravar a saúde da parte Autora pela 

falta do fármaco, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE 

MATO GROSSO, conforme pleiteado no ID. Num. 14339764 - Pág. 1, 

devendo ser efetivado no valor do MENOR orçamento apresentado (ID. 

Num. 14225781 - Pág. 1), qual seja, DROGARIA CENTRAL, na quantidade 

de “60mg/sc/dia, 30 ampolas/mês, até 30 (dias) após o parto”. Tal 

providência se mostra necessária, eis que o bloqueio mensal para atender 

pleitos como o da parte Autora, além de abarrotar o Judiciário com 

demandas intermináveis que ficam no “vai e vem Gabinete – Secretaria da 

Vara”, ainda atrasam a entrega dos fármacos aos necessitados, 

fazendo-os enfrentar uma verdadeira batalha mensal para consecução de 

seu medicamento. III – Dada a urgência do caso, INICIALMENTE 

NOTIFIQUE-SE a respectiva DROGARIA CENTRAL, para que FORNEÇA o 

MEDICAMENTO (equivalente a 60mg/sc/dia, 30 ampolas/mês, até 30 (dias) 

após o parto) vindicado pelo(a) Autor(a), e informe, no prazo mais exíguo 

possível, nos autos o número da conta para transferência da quantia 

BLOQUEADA, qual seja, R$ 79,00 (setenta e nove reais) x 210 (duzentos 

e dez) = R$ 16.590,00 (dezesseis mil quinhentos e noventa reais), o que, 

desde já, fica autorizado a ser procedido mediante ALVARÁ de 

LIBERAÇÃO. 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)”. V – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para 

apreciação e ulteriores deliberações quanto ao APERFEIÇOAMENTO do 

BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007045-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PAGOTTO DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR PEDRO MENEGALI OAB - MT0017241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

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 

#1007045-83.2018.8.11.0015 AUTOR: SIMONE PAGOTTO DOS REIS RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

Consoante se infere dos autos, até o momento não foi CUMPRIDA pelo(s) 

REQUERIDO(S) a LIMINAR PROFERIDA, a qual determinou aos Requeridos 

que disponibilizassem a parte Requerente o medicamento “ENOXAPARINA 

40 MG, durante toda a gestação, mais 30 (trinta) dias após o parto”. O 

POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é pacífico no sentido de reconhecer 

o DEVER do PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR os MEIOS 

NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO com as 

DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de 

RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, 

quando indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA 

e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Agindo dessa forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a 

determinação judicial ou simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou 

qualquer outro que assim agir, poderá incorrer na prática do CRIME de 

DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o 

caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 319 do Código Penal. 

Registre-se que a execução da decisão concessiva da antecipação da 

tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo certo que “o não 

atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de desobediência à 

ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado renitente, 

sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio 

do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem 

as vezes o fizer), e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO 

CUMPRIMENTO à DECISÃO INICIAL, REITERANDO que os RESPONSÁVEIS 

pela SAÚDE PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas SANÇÕES de 
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RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA na hipótese 

do(a) Autor(a) sofrer sequelas ou falecer em razão do descumprimento 

ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – CUMPRA-SE com 

URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como mandado. IV – Por 

fim, decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o 

ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que sejam adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com 

relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do CPP). Às 

providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente 

“decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009549-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TOZI IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

ELIEZER DANIEL GRAPIGLIA TOZI (REQUERENTE)

ZENILTON NEUMANN (REQUERENTE)

IVA MIKELLI CAPELARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA STEFANY COSTA LEITE OAB - MT23331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO REZENDE PACHECO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT0018677A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 16/08/2018 08:00. Sexta-feira, 27 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005901-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito, sob 

pena de preclusão. Quarta-feira, 27 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: 1001922-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DILMAIR CALLEGARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARI ABEL DE LIMA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 48h, manifeste(m) acerca da(s) 

Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos, informando novo endereço nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002994-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA FERREIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 22/08/2018 08:00. Sexta-feira, 27 de Julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010373-43.2011.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CELESTINO PETRY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL DE SINOP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA OAB - MT0015973A (ADVOGADO)

MARILSON MENDES RIBEIRO OAB - MT0016108A (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JULIANA GARCIA RIGOLIN OAB - MT0018067A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010373-43.2011.8.11.0015. EXEQUENTE: ELISANGELA CELESTINO 

PETRY EXECUTADO: BANCO DO BRASIL DE SINOP Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que há valor pendente de liberação em 

favor da executada. Com efeito, determino nova e IMEDIATA expedição de 

ofício ao Departamento de Depósitos Judiciais, solicitando, com as 

cautelas e homenagens de estilo, a vinculação do valor bloqueado e/ou 

depositado ao presente feito, isto em prazo mais exíguo possível, visando 

possibilitar a identificação da quantia, sua vinculação ao processo e a 

expedição de Alvará Judicial em favor da executada. Deverá também ser 

informado o valor bloqueado/depositado e transferido, devendo ainda 

referido ofício ser acompanhado de cópia da decisão de Mov. 2146946 

que reconheceu o excesso na execução, Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores de Mov. 2146936, cópia do depósito judicial de ID. 

2146938, bem como cópia da certidão de ID. 13079257. I - Com o aporte da 

informação alhures, intime-se a parte executada para que, no prazo de 

05(cinco) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. II – Expeça-se o necessário, COM A MÁXIMA URGÊNCIA. 

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: 1003105-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO CARDOSO DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORJAS TAURUS SA (REQUERIDO)

RECCAM REPRESENTACOES COMERCIAIS CAMPOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO LEAL MARTINEZ OAB - RS7513 (ADVOGADO)

SERGIO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ OAB - RS32803 

(ADVOGADO)

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ OAB - RS45362 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1003105-81.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ALEXANDRO CARDOSO DA 
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FONSECA REQUERIDO: FORJAS TAURUS SA, RECCAM 

REPRESENTACOES COMERCIAIS CAMPOS LTDA - EPP Vistos, etc. I – Sem 

maiores delongas, determino a INTIMAÇÃO da 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 

decisão proferida em Id. Mov. 13452748 . 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 em favor do exequente. II – Após, em 

nada sendo requerido no prazo de 05(cinco) dias, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações estilares. 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: 1006786-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO PEREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 22/08/2018 08:15. Sexta-feira, 27 de Julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002002-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KATYA FICAGNA BENEDETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO COLACO DA SILVEIRA OAB - MT6752/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

DEON E D'AGOSTINI LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002002-68.2018.8.11.0015. REQUERENTE: KATYA FICAGNA BENEDETTI 

REQUERIDO: DEON E D'AGOSTINI LTDA - ME, YASUDA MARITIMA 

SEGUROS S.A. Vistos, etc. Indefiro o pedido formulado em mov. id. 

n°14266841, uma vez que a intimação da requerida se deu em tempo hábil, 

tendo em vista que não se aplica aos Juizados Especiais o prazo previsto 

pelo art. 334 do NPC, incidindo, na hipótese, o prazo de atos previsto pelo 

art. 218, § 2° do NCP. Neste sentido a Jurisprudência: TJ-DF - DVJ 

1369232020078070001 DF 0136923-20.2007.807.0001 (TJ-DF) Data de 

publicação: 18/02/2009 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA P ARTE RÉ. AUSÊNCIA DE 

JUSTIFICATIVA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO REALIZADAS NA VÉSPERA DO 

ATO. REGULARIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 185 E SIM DO 

ARTIGO 192 DO CPC . 1. NÃO SE APLICA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS O PRAZO DO ARTIGO 185 DO CPC , QUE EXIGE O 

INTERREGNO DE CINCO DIAS ENTRE A INTIMAÇÃO E A SESSÃO 

CONCILIATÓRIA. 2. PELO RITO DA LEI 9.099 /95, OS ATOS DE DEFESA 

SÃO REALIZADOS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, NÃO 

SE EXIGINDO QUE, PARA OS FINS DA REUNIÃO MERAMENTE 

CONCILIATÓRIA, SEJA RESPEITADO O PRAZO DE CINCO DIAS 

CONTADOS DA CIENTIFICAÇÃO DA P ARTE REQUERIDA. 3. INCIDE, NA 

HIPÓTESE, O PRAZO DE 24 HORAS INSTITUÍDO PELO ARTIGO 192 DO 

CÓDIGO DE RITOS, POR SER COMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS 

NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 4. RECLAMAÇÃO 

CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA.Encontrado em: , INTIMAÇÃO, VINTE E 

QUATRO HORAS, INOCORRÊNCIA, PREJUÍZO, VALIDADE, ATO 

PROCESSUAL. DVJ.” No mais, cite-se/intime-se apenas a segunda 

requerida para comparecimento na audiência de conciliação, no endereço 

informado pelo autor em mov. id. n°13927437 , uma vez que não fora 

citada anteriormente. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 27 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007474-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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: 

1007474-50.2018.8.11.0015. REQUERENTE: FABIO ARAUJO DOS 

SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. I - Intime-se o autor para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte a título de EMENDA à INICIAL, 

extrato de consulta ATUALIZADA que demonstre que seu nome 

encontra-se negativado, bem como ESCLAREÇA OS FATOS a que se 

RESUME a LIDE, esclarecendo se não existe qualquer relação jurídica com 

a demandada ou se há relação de consumo entre as partes, mas que 

desconhece a origem do serviço/contrato que motivou a negativação, sob 

pena de extinção da ação por inépcia da inicial; II - Devidamente 

emendada, concluso para recebimento da inicial e análise da tutela. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 27 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003249-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA NONATA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 22/08/2018 08:45. Sexta-feira, 27 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005439-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI T. H. DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLASE E BESERRA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 22/08/2018 09:00. Sexta-feira, 27 de Julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002775-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARDUINI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

AROLDO MONSO ARDUINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT0007951A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

ELISANGELA BRUNA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO CRESTANI FAVA OAB - MT13038/O (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002775-50.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ARDUINI & CIA LTDA - ME, 

AROLDO MONSO ARDUINI REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., 

ELISANGELA BRUNA DA SILVA Vistos, etc. I - Diante do teor da certidão 

juntada em Id. 14411892, determino que os autos permaneçam na 

secretaria até que seja certificado o trânsito em julgado da sentença 

proferida no feito. II - Oportunamente, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 27 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002208-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON VANDER FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 22/08/2018 09:15. Sexta-feira, 27 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002002-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KATYA FICAGNA BENEDETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO COLACO DA SILVEIRA OAB - MT6752/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

DEON E D'AGOSTINI LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, procedo com a INTIMAÇÃO das partes 

para comparecimento na Audiência de Conciliação designada para 

13/08/2018 às 08:45.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAETANO E POLONIATO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANICE KAISER (REQUERIDO)

 

Certifico que no dia 25/07/18 às 17:20, para proceder a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte requerida, liguei no número (66) 

99900-5843, porém por 3 vezes caiu na Caixa Postal. NÃO 

CITADO/INTIMADO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001455-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE SANTOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 17/08/2018 às 14hrs45min. Quarta-feira, 27 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001455-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE SANTOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 17/08/2018 às 14hrs45min. Quarta-feira, 27 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001456-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DALIANY SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 17/08/2018 15:15. Sexta-feira, 27 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001456-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DALIANY SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 17/08/2018 15:15. Sexta-feira, 27 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013354-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA ROSANGELA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 17/08/2018 16:00. Sexta-feira, 27 de Julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013263-76.2016.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

DF COMERCIAL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO OAB - MT0018125A (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

CELIA ROSANA BEZERRA DIAS OAB - SP123156 (ADVOGADO)

max nascimento de rezende OAB - MT0016826A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013263-76.2016.8.11.0015. REQUERENTE: LUCIANA DE BONA TSCHOPE 

REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL, DF COMERCIAL EIRELI - EPP 

Vistos, etc. CUMPRA-SE conforme postulado pela exequente em Id. 

10707795, expedindo-se novo alvará para liberação de valores, conforme 

sentença proferida em Mov. 6667516. Após, em nada sendo requerido, no 

prazo de 05(cinco) dias, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações estilares. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 27 de 

julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002916-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 17/08/2018 16:30. Sexta-feira, 27 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002916-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 17/08/2018 16:30. Sexta-feira, 27 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006908-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA RODRIGUES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO)

EMERSON RODRIGUES OAB - MT22816/O (ADVOGADO)

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO 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 ao valor 

depositado em juízo, no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo supra, sem 

manifestação desta, o que será certificado pela Secretaria deste Juízo, e 

após observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, será 

expedido o competente ALVARÁ nos termos da determinação constante 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012377-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA BENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO 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 ao valor 

depositado em juízo, no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo supra, sem 

manifestação desta, o que será certificado pela Secretaria deste Juízo, e 

após observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, será 

expedido o competente ALVARÁ nos termos da determinação constante 

nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007169-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE NORONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO)

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007169-66.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANA PAULA DE NORONHA 

REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A Vistos, etc. Pelo postulado no evento 

de n.º 14408736 a parte exequente COMUNICA o NÃO cumprimento da 

decisão interlocutória proferida por este Juízo em ID nº. 14265385. Posto 

isso, DECIDO: 1. INTIME-SE a PROMOVIDA para que, CUMPRA 

IMEDIATAMENTE a OBRIGAÇÃO fixada na decisão interlocutória, 

mormente para que RESTABELEÇA o fornecimento de água encanada em 

favor da requerente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, SE 

ABSTENDO de realizar nova suspensão, até ulterior deliberação deste 

Juízo, 2. Fica desde já MAJORADA a MULTA DIÁRIA anteriormente fixada 

para R$1.000,00 (mil) reais, nos termos do art. 536, §1º, do CPC/2015; 3. 

Oportunamente, concluso. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTAPRECATÓRIA/OFÍCIO. Às providências. SINOP, 27 

de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000267-68.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CELMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACAO CONTACT CENTER LTDA (REQUERIDO)

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)
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ALESSANDRA FERREIRA SENA OAB - MG0074600A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000267-68.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SERGIO CELMER REQUERIDO: 

OI S/A, ACAO CONTACT CENTER LTDA Vistos, etc. Trata-se de 

CUMPRIMENTO de SENTENÇA movida em face da OI S/A. É cediço que a 

executada, juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra 

em RECUPERAÇÃO JUDICIAL postulada em 20/06/2016 e deferida em 

29/06/2016, pelo Juízo da 7º Vara Empresarial da Comarca da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro (Processo nº. 0203711-65.2016.8.19.0001). 

Ademais, restou amplamente divulgada pelos meios de comunicação a 

recente HOMOLOGAÇÃO do plano de recuperação judicial APROVADO 

pelos credores do grupo empresarial, nos termos da DECISÃO publicada 

em 05/02/2018. Nesse interim, o plano de recuperação judicial apresenta a 

natureza de uma transação e, uma vez homologado, implica em 

NOVAÇÃO dos CRÉDITOS ANTERIORES ao PEDIDO (20/06/2016) – Lei nº 

11.101/05, art. 59, “caput”. In casu, o crédito constituído na presente 

executio é POSTERIOR ao pedido de recuperação judicial, sendo assim, 

não está sujeito aos efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo. 

A par do exposto, a jurisprudência já se posicionou sobre o tema: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. OI 

S/A. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PERANTE 

JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL 

CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR AO DEFERIMENTO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES 

REALIZADA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO 

EXECUTÓRIO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. Agravo de instrumento provido. 

(Agravo de Instrumento Nº 70076932367, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, 

Julgado em 25/04/2018). (TJ-RS - AI: 70076932367 RS, Relator: Vicente 

Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 25/04/2018, Décima Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/04/2018). 

Nesse mesmo viés, Fábio Ulhoa Coelho, ao comentar o artigo 49 da Lei de 

Falencias, afirma que: A recuperação atinge, como regra, todos os 

credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores 

cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo 

com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos 

efeitos deste. À vista disso, não estando o presente crédito condicionado 

ao plano de recuperação judicial da empresa executada, o 

PROSSEGUIMENTO do presente feito, perante este Juízo, é MEDIDA que 

se IMPÕE, ao passo que, INDEFIRO o petitório de ID. 13498788 e 

DETERMINO: I – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias confira profícuo prosseguimento ao feito executivo, requerendo, ao 

final, o que entender de direito, sob pena de preclusão; II - Após, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos concluso para ulteriores 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 26 de julho 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1012494-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MANFRIN BENATTI OAB - MT0012802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012494-56.2017.8.11.0015. REQUERENTE: PEDRO AUGUSTO RAMOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: SICREDI CENTRO NORTE Vistos, etc. Compulsando 

os autos, verifico que o exequente já teve seu crédito resguardado, 

através da expedição e assinatura do Alvará Eletrônico n. 415589-0. Com 

efeito, considerando que há duplicidade de pagamento da condenação 

referente ao processo supra, determino a liberação do SALDO 

REMANESCENTE em favor da executada, isto através de alvará. INTIME-SE 

a parte exequente 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 

executado. Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

estilares. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 26 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010250-11.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE LEITZKE SCHEID (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO)

VANDERLEI NEZZI OAB - MT0008452A (ADVOGADO)

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT0007459S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO E TELEVISAO REGIONAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010250-11.2012.8.11.0015. EXEQUENTE: GISELE LEITZKE SCHEID 

EXECUTADO: RADIO E TELEVISAO REGIONAL LTDA - ME Vistos etc. 

DEFIRO o postulado pelo autor em Id. 12005441. I - Com efeito, EXPEÇA-SE 

MANDADO CONSTATAÇÃO, PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens 

quantos bastem para saldar o débito em execução, no endereço 

informado pelo exequente, atentando-se a ordem de IMPENHORABILIDADE 

disposta no art. 833 do Novo Código de Processo Civil; Uma vez restando 

frutífera a penhora, INTIME-SE o executado, concedendo o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de DEFESA, nos termos do art. 915 do 

Novo Código de Processo Civil; Desde já, restando infrutífera a diligência, 

intime-se a exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. II - EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em 

favor da parte Requerente para levantamento dos valores indicados no id 

nº 10188988, consoante decisão em Id. 11960614. Serve a presente 

decisão como MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO/OFÍCIO e 

CARTA PRECATÓRIA. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 27 

de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011827-82.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NERCY FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS EDU GRUEN OAB - MT0017876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TECNIPPON LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DONATO SANTOS DE SOUZA OAB - PR63313 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011827-82.2016.8.11.0015. REQUERENTE: NERCY FERNANDES 

REQUERIDO: TECNIPPON LTDA - EPP Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO, eis que tempestivo. 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 
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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. 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. SINOP, 27 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007602-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS DE JESUS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007602-07.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JONATAS DE JESUS ARAUJO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO, eies que tempestivo. 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. 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. SINOP, 

27 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013124-27.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIANA - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013124-27.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: VIANA - COMERCIO DE PECAS 

E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP EXECUTADO: SS SOM 

AUTOMOTIVO LTDA - ME Vistos, etc. 1. Compulsando os autos verifico 

que ante a inércia da executada em proceder com o pagamento voluntário 

da condenação, fora penhorado, via BACENJUD, valores em contas 

bancárias da executada (mov. nº 10260961). Devidamente intimada da 

constrição realizada a parte executada se manteve inerte, consoante 

certidão de mov. n.º 14411550. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em 

favor da parte Requerente para levantamento dos valores indicados no id 

nº 10260961. 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, 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 em favor da parte exequente. 2. Tendo em vista que o 

executado até o presente momento não quitou a dívida, bem como que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser penhorados, 

consoante ordem elencada no art. 835, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do art. 

835, inciso I, do CPC/15; JUNTE-SE aos autos cópia da operação; Caso se 

constate frutífera a penhora, intime-se o executado, podendo o mesmo 

apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); Apresentada a 

defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente para se 

manifestar em 15 (quinze) dias; Caso contrário, quedando-se inerte o 

executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito; E ainda, 

na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do executado, 

INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, conforme 

artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 27 de julho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012218-37.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROSSETO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012218-37.2016.8.11.0015. REQUERENTE: EDSON ROSSETO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. Ausente 

o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

9016505 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: 8010532-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030530/7/2018 Página 548 de 614



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8010532-10.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JUAREZ GONCALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que ante a inércia da 

executada em proceder com o pagamento voluntário da condenação, fora 

penhorado, via BACENJUD, valores em contas bancárias da executada 

(mov. nº 12708008 ). Devidamente intimada da constrição realizada a 

parte executada se manteve inerte, consoante certidão de mov. n.º 

14020215. 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 EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em favor da parte 

Requerente para levantamento dos valores indicados no id nº 12708008 . 

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, 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 em favor 

da parte exequente. 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. Cumpra-se, servindo presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, proceda-se com as anotações de praxe e 

ARQUIVE-SE com as baixas necessárias. SINOP, 26 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000536-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALACE FRANCO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000536-73.2017.8.11.0015. REQUERENTE: WALACE FRANCO DE 

CARVALHO REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, BANCO BRADESCARD S.A 

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 12569864 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. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em favor da parte 

Requerente para levantamento do valor indicado no id nº 12569864 

(R$5.050,00). Outrossim, quanto ao SALDO REMANESCENTE de ID. 

12672711(R$2.510,83), determino a sua liberação em favor da executada 

que pagou a condenação a maior, qual seja, BANCO BRADESCO S/A, 

razão pela qual indefiro o pedido formulado de restituição em Mov. 

12672709. INTIME-SE as partes para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresentem impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação destas, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, na forma alhures 

mencionada. 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, 27 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012712-33.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CAROLINA QUIRINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIANE PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0018602A (ADVOGADO)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012712-33.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: KAREN CAROLINA QUIRINO DA 

SILVA EXECUTADO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO 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 9506035 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, 27 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009974-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DOS REIS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELTON DA SILVA MOREIRA OAB - MT22703/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009974-26.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SIMONE DOS REIS BARBOSA 

REQUERIDO: DECOLAR.COM LTDA, PASSAREDO TRANSPORTES 

AEREOS LTDA Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que as partes 

resolveram por fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo acostado nos autos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Da análise atenta constato que referido acordo fora pactuado em termos 

contra os quais não transponho óbice. Com efeito, HOMOLOGO por 

sentença o acordo firmado entre as partes, para que produza os seus 

efeitos jurídicos e legais, com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, 

do Código de Processo Civil e artigo 57 da Lei 9.099/95, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento de 

mérito. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em favor da parte Requerente 

para levantamento dos valores indicados no id nº 14209940. INTIME-SE a 
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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, 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 em favor da parte 

exequente. Sem custas ou despesas processuais (artigo 55, da Lei 

9.099/95). Consigno que não há necessidade de intimação das partes da 

sentença homologatória de transação, consoante Enunciado n.º 12 do 

FONAJE. Publique-se. Cumpra-se. SINOP, 27 de julho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011738-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8011738-59.2016.8.11.0015. REQUERENTE: VANESSA CRISTINA 

OLIVEIRA CAMPOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. I - CUMPRA-SE 

a decisão de ID. 12553619, devendo ser providenciado o IMEDIATO 

desbloqueio do valor R$ 2.090,93 penhorado equivocadamente na conta 

da empresa exequente, com a expedição de alvará para a liberação da 

quantia retro em favor de CLARO S/A. II – Outrossim, ressai dos autos que 

a parte exequente requer a desistência da ação (Id. 12869629). É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. “Ex positis”, sem maiores delongas, em cumprimento 

aos limites procedimentais do Código de Processo Civil, determinado pelo 

artigo 200, parágrafo único, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação 

de desistência da ação exteriorizada pela parte exequente, em 

consequência JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas 

processuais. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 27 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 171605 Nr: 6657-13.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO NUNES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Código nº 171605

Vistos,

 Em atenção ao teor da determinação constante do ofício circular 

n°10/2018-GAB J.Aux. (Expediente n° 0061717-06.2018.811.0000), passo 

a reanálise da prisão cautelar decretada nestes autos.

 Compulsando detidamente os autos, verifico que o acusado foi 

condenado nas penas do art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal e 

244-B da Lei 8.069/90 pelo Tribunal do Júri desta comarca, ocasião em 

que foi mantida a prisão preventiva até o trânsito em julgado da sentença, 

diante da persistência dos requisitos da segregação outrora decreta nos 

autos.

Em 07/05/2018 fora certificado o trânsito em julgado do acordão que 

desproveu o recurso interposto pelo acusado, razão pela qual resta 

prejudicada a reanalise da prisão provisória, uma vez que esta deixou de 

ser segregação cautelar.

No mais, expeça-se guia de execução definitiva com a máxima urgência, 

remetendo-se ao juízo competente.

Após, certifique-se o cumprimento das demais determinações exaradas 

na sentença, arquivando-se os autos, em seguida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 296956 Nr: 6539-61.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B/MT, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/O, 

WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505-B/MT

 Código nº 296956

Vistos,

 Em atenção ao teor da determinação constante do ofício circular 

n°10/2018-GAB J.Aux. (Expediente n° 0061717-06.2018.811.0000), passo 

a reanálise da prisão cautelar decretada nestes autos.

 Compulsando detidamente os autos, verifico que o acusado foi 

condenado nas penas do art. 157, §2º, I do Código Penal, ocasião em que 

foi mantida a prisão preventiva até o trânsito em julgado da sentença, 

diante da persistência dos requisitos da segregação outrora decreta nos 

autos.

Em 05/04/2018 fora certificado o trânsito em julgado do acordão que 

desproveu o recurso interposto pelo acusado, razão pela qual resta 

prejudicada a reanalise da prisão provisória, uma vez que esta deixou de 

ser segregação cautelar.

No mais, expeça-se guia de execução definitiva com a máxima urgência, 

remetendo-se ao juízo competente.

Após, certifique-se o cumprimento das demais determinações exaradas 

na sentença, arquivando-se os autos, em seguida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 287328 Nr: 698-85.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE FARIA DE LIMA, DIONE DA SILVA 

SANTOS, KESSI JHONNY SIQUEIRA DARTORA, JOYCE CAROLINA 

MIRANDA PELLENZ, DORIVAL ODAIR VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O, GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - OAB:, 

GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - OAB:16948-MT, WALMIR ANTONIO 

PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-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 ADRIANO FARIA DE LIMA e 

KESSI JHONNY SIQUEIRA DARTORA.No mais, cumpra-se a decisão retro 

COM URGÊNCIA e, em seguida, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça, com as nossas homenagens e estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 123454 Nr: 2662-60.2010.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES ALVES XAVIER FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030530/7/2018 Página 550 de 614



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO COSTA 

SILVA - OAB:9285-MT, Mayra Coradi Braga - OAB:14243

 Certifico que, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro possa alegar ignorância, afixei o presente Edital em lugar de 

costume nos átrios do Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 322549 Nr: 4694-57.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELISBERTO FERREIRA DORNELLES, ADILSON 

JACINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA MARTINS - 

OAB:29108/RS

 Vistos,

 Em atenção ao teor da petição de fl. retro, entendo que devidamente 

justificada a ausência do réu Adilson Jacinto da Silva na audiência que 

realizar-se-á em 17/08/2018.

No entanto, mantenho a data outrora designada, ocasião em que se 

realizará o interrogatório do corréu Felisberto Ferreira Dornelles.

Registro que na ocasião da realização do ato será designada nova data 

para interrogatório do réu Adilson.

Intime-se a Defesa, via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 297662 Nr: 7009-92.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CARLOS XAVIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SIMÃO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Simão Neto - 

OAB:47.401

 Vistos,

 Considerando o teor da retro certidão, redesigno o ato para o dia 

30/11/2018 às 15h:30min.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 325128 Nr: 6412-89.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN PATRICK SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 Código nº 325128

Vistos,

 Inicialmente, mantenho o indeferimento do pedido da defesa no tocante à 

quebra de sigilo telefônico, pelos mesmos fundamentos da decisão de fl. 

107/108. Ressalto que o parecer ministerial de modo genérico pelo 

deferimento das provas requeridas pela Defesa não podem ser 

interpretados como requerimento do representante do Ministério Público, 

conforme requer o art. 3º, II da Lei nº 9.296/96. Em tempo, saliento, ainda, 

que o Magistrado não está vinculado ao parecer ministerial.

Outrossim, oficie-se ao Município de Sinop/MT, na pessoa do responsável 

pelo programa “Cidade Digital”, bem como às instituições privadas 

declinadas à fl. 111, para que disponibilizem a este juízo, no prazo de 05 

(cinco) dias, as gravações das câmeras instaladas nos endereços 

também descritos à fl. 111, nos dias 15/04/2018 e 21/04/2018. 

Consigne-se no ofício que no caso de impossibilidade de disponibilização 

das imagens, deverá o responsável comparecer em juízo e justificar o 

motivo, no mesmo prazo acima assinalado, devendo nestes caso os autos 

virem imediatamente conclusos para apreciação. Ressalte-se que o não 

atendimento ao chamamento judicial importará na incursão no crime de 

desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal e consequente 

instauração de procedimento cabível para sua apuração.

Compulsando detidamente os autos verifico que não fora expedido 

mandado de intimação para a testemunha Admar Raber, arrolada à fl. 106 

(item 06). Destarte, expeça-se o necessário para intimação do ato outrora 

designada nos autos.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305262 Nr: 11716-06.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON RODRIGO DO NASCIMENTO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARLON RODRIGO DO NASCIMENTO 

ALVES, Filiação: Eva Rosangela Santos e Valdemir Carlos Nascimento 

Alves, data de nascimento: 05/06/1995, brasileiro(a), natural de Sinop-MT, 

convivente, serv. pedreiro, Telefone 66-99648-1748. 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 31 de março de 2017, por volta das 

14h30min, na residência situada na Rua Projetada 01, quadra 56, casa 08, 

bairro Vila Mariana, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado 

Marlon Rodrigo do Nascimento Alves, consciente da ilicitude e 

reprovabilidade de suas condutas, praticou vias de fato contra sua 

convivente Soleni Aparecida de Lima, bem como, na sequência, a 

ameaçou, com palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, consoante 

boletim de ocorrencia (fls. 03/04), termo de representação (fl.09) e 

declaração (fl.10).

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.: 227740 Nr: 4270-20.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO GNOATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE TAVARES DOS 

REIS - OAB:OAB/SP 267.088, REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 14.392-A

 Por todo o exposto, julgo procedente o fato narrado na denúncia (fls. 

04/05-verso), para:CONDENAR GUSTAVO GNOATTO, .Condeno o 

sentenciado ao pagamento das custas e das despesas processuais.O 

sentenciado poderá aguardar o trânsito em julgado da presente sentença 

em liberdade, haja vista estarem ausentes, neste momento, as 

circunstâncias dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo 

Penal, bem como diante do regime de pena fixado. Inaplicáveis os artigos 

387, IV, do CPP, haja vista a ausência de demonstração de dano material, 

bem como o artigo 201, §2º, do mesmo Código, por ser vítima a 

sociedade.Após o trânsito em julgado, façam-me os autos conclusos, para 

análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa. 

Havendo recurso, certifique-se a tempestividade e façam-me 

conclusos.Acaso não constatada a ocorrência da prescrição, lance-se o 

nome do acusado no rol dos culpados (ofício ao SINIC – Departamento da 

Polícia Federal) e expeça-se a guia de recolhimento, nos termos do artigo 

106, da LEP, encaminhando-a ao Juízo das Execuções Penais (3ª Vara 
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Criminal).Expeçam-se os ofícios aos órgãos de registros na forma de 

costume e informe, através do Sistema INFODIP, o Tribunal Regional 

Eleitoral/Mato Grosso (CF, art. 15, III).Notifique-se o Ministério 

Público.Intime-se a defesa do sentenciado (substabelecimento à fl. 65), 

nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo 

Penal.Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 317 da 

CNGC/MT.Publique-se. Cumpra-se.Sinop, 10 de julho de 2018.Débora 

Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 318067 Nr: 1697-04.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKISSANDRA STEFANY B. 

MORES ALVES - OAB:20.483 O/MT, RENATO TENÓRIO ALVES - 

OAB:MT 20.017/O

 Ação Penal - Código Apolo 318067

Vistos.

Diante da manifestação ministerial à fl. 143, designo audiência para o dia 

31 de julho de 2018, às 18 horas , para oitiva da testemunha Ellis Gabrielle 

Gomes Nascimento.

Outrossim, indefiro o pleito defensivo à fl. 126 (para que as testemunhas 

Neusa Gomes e Marcos sejam localizadas por intermédio da vítima 

Lucilene), pois o ônus de fornecer o endereço para a devida intimação é 

da parte requerente. Ademais, a própria defesa informou que tais 

testemunhas residem no Estado do Maranhão, sendo que a vítima Lucilene 

reside nesta cidade. Por fim, a defesa teve contato com a vítima na 

audiência anterior (fls. 112/113), quando poderia ter buscado possíveis 

informações quanto a referido endereço, não o fazendo.

 Quanto às perguntas à fl. 127, poderão ser feitas diretamente na 

audiência acima designada.

Notifique-se o Ministério Público. Intimem-se os advogados constituídos e o 

acusado, requisitando-se esse.

Intime-se a testemunha Ellis Gabrielle, no endereço declinado à fl. 143, 

devendo constar no mandado que deverá trazer os seus documentos de 

identificação no dia da audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 26 de julho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 262198 Nr: 4969-74.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO BAZELESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Fernandes 

Marangoni - OAB:16574-MT

 Ação Penal - Código Apolo 262198

Vistos.

Diante da necessidade desta magistrada de se ausentar da Comarca em 

razão de licença-saúde, redesigno o ato anteriormente aprazado para o 

dia 21 de agosto de 2018, às 15h45min.

Notifique-se o Ministério Público sobre a data da audiência, bem como para 

que se manifeste quanto ao interesse na oitiva da testemunha André 

Barbosa campos, diante do constante às fls. 115/115-verso.

Acaso manifeste o interesse em sua oitiva, deverá informar o seus 

endereço atualizado, no prazo de 10 (dez) dias. Acaso o endereço seja 

nesta Comarca, intime-se para a audiência acima designada. Sendo o 

endereço em Comarca diversa, expeça-se o necessário para a sua oitiva, 

consignando o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento.

Em caso de desistência ou silêncio (desistência tácita), desde já 

homologo.

Intime-se o acusado.

Intime-se a vítima, devendo constar no mandado que deverá trazer os 

seus documentos de identificação no dia da audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 25 de abril de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 196327 Nr: 18066-49.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO FERREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETEVALDO CLEVERSON 

CANCIO BALBINO - OAB:18.827-MT

 Vistos etc.

1 - Vieram-me conclusos os presentes autos para análise quanto ao 

cumprimento integral das penas restritivas de direitos impostas ao 

reeducando.

Pois bem.

 2 - Compulsando detidamente os autos, verifico que o reeducando 

cumpriu integralmente as penas restritivas de direitos impostas, conforme 

verifica-se do documento de fl. 92, sem que haja notícia de 

descumprimento da pena imposta ao reeducando referente à limitação de 

fim de semana, razão pela qual, a aplicação da extinção da punibilidade 

das penas restritivas de direitos é medida que se impõe.

3 - Posto isso, em consonância com o r. parecer ministerial de fl. 116, e 

com base no art. 66, inciso II da Lei de Execução Penal e art. 146 da Lei de 

Execução Penal , declaro extinta as penas restritivas de direitos impostas 

ao reeducando Fábio Ferreira Soares, qualificado nos autos em epígrafe.

4 - Cientifiquem-se as partes, bem como intime-se o reeducando.

5 - Visando restabelecer os direitos de que foi privado em virtude da 

sentença penal condenatória, em especial os direitos políticos, cumpra-se 

o disposto no artigo 974 da CNGC/MT.

6 - No tocante a pena de multa, verifica-se que houve o seu cumprimento 

apenas parcial, conforme informado na certidão de fls. 113/114, razão 

pela qual, determino ao cartório intimar a defesa do reeducando para se 

manifestar nos autos acerca do adimplemento da referida pena pecuniária.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 196327 Nr: 18066-49.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO FERREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETEVALDO CLEVERSON 

CANCIO BALBINO - OAB:18.827-MT

 Vistos etc. 1) Dê-se cópia deste Termo de Audiência ao reeducando; 2) 

No mais Aguarde-se os pagamentos a serem feitos pelo reeducando, em 

cumprimento à pena de multa, e uma vez estando as guias juntada aos 

autos dê-se vista ao Promotor de Justiça e 3) Saíram intimados o 

reeducando, a Defensora Pública e o Promotor de Justiça. Nada mais 

havendo para constar, determinou o MM. Juiz o encerramento da presente 

Ata de Audiência, a qual foi por mim ____________ (Bryan Lucas Lang de 

Oliveira, Assistente digitador designado para os trabalhos de audiência) 

digitada, a qual vai devidamente lida e assinada pelos presentes.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 194343 Nr: 16094-44.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX MARTINS CONDURU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 

19.234/0
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 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO as advogadas do réu para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca dos cálculos e documentos juntados nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 277863 Nr: 14739-91.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DA SILVA CAPILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 CERTIFICO que o réu foi devidamente intimado (f. 132) a efetuar o 

pagamento das custas processuais, deixou decorrer o prazo sem 

qualquer manifestação, razão pela qual, nos termos do artigo 352 da 

CNGC, remeto os autos ao distribuidor judicial para anotação das custas à 

margem da distribuição.

CERTIFICO, por fim, que o advogado do réu foi, igualmente, intimado a 

retirar os objetos e, até a presente data, não se apresentou nesta 

secretaria para esse fim.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 309237 Nr: 14189-62.2017.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DANIELA LUCIANA DA SILVA, VITOR HUGO DA SILVA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO - OAB:8839-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 14189-62.2017.811.0015 (309237) - O

Intime-se a requerente para manifestação conforme postulado pelo 

Ministério Público à fl. 168, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 312981 Nr: 16403-26.2017.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VITOR HUGO DA SILVA CASTRO, DANIELA LUCIANA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO - OAB:8839-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 16403-26.2017.811.0015 (312981) - O

Intime-se a requerente para manifestação conforme postulado pelo 

Ministério Público à fl. 237, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 167/2018/RH

O doutor LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro em Substituição Legal, da Comarca de Várzea Grande Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

 Considerando a licença maternidade da servidora DÉBORA CHIODELLI, 

Analista Judiciária, matrícula n.º 10.850, designada Gestora Administrativa 

2, a serem usufruídas de 23 de julho de 2018 a 18 de janeiro de 2019.

 RESOLVE

 Art. 1º - DESIGNAR o servidor FERNANDO AZEVEDO DE ALMEIDA, 

Analista Judiciário, matrícula n°. 14424, lotado na Central de 

Administração, para exercer a função de Gestor Administrativo 2, no 

período de 23 de julho de 2018 a 18 de janeiro de 2019. Publique-se. 

Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do egrégio 

Tribunal de Justiça.

 Várzea Grande, 27 de julho de 2018.

Luis Otávio Pereira Marques

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

 PORTARIA N.º 167/2018/RH

O doutor LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro em Substituição Legal, da Comarca de Várzea Grande Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

 Considerando os termos da Lei Complementar nº. 04/90;

 RESOLVE

 Art. 1º - LOTAR a servidora ADÉLIA DE SOUZA GERMANO, Técnica 

Judiciária, matrícula n.º 229, na secretaria da Vara Especializada da 

Infância e Juventude, a partir desta data.

Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do egrégio Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 27 de julho de 2018.

Luis Otávio Pereira Marques

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

 PORTARIA N.º 166/2018/RH

O doutor LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro em Substituição Legal, da Comarca de Várzea Grande Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

 Considerando os termos da Lei Complementar nº. 04/90;

 RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER a servidora ADÉLIA DE SOUZA GERMANO, Técnica 

Judiciária, matrícula n.º 229, lotada na Vara Especializada em Direito 

Bancário da Comarca de Várzea Grande, 15 dias de Licença Prêmio do 

quinquênio de 6.3.1991 a 6.3.1996, para usufruto no período de 21 de 

agosto a 4 de setembro de 2018. Publique-se. Remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 26 de julho de 2018.

Luis Otávio Pereira Marques

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 529559 Nr: 4129-35.2018.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LÁZARO RIBEIRO FILHO, CHRISTIANE 

ROSE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DA GLORIA CARMO 

CARVALHO - OAB:10.007-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pedido de Providências n.º 4129-35.2018.811.0002 – ID. 529559

Vistos.

Considerando que o pedido de reconsideração não é o meio hábil para 

combater a r. sentença que reconheceu a incompetência da Diretoria do 

Foro para processar e julgar o pedido de declaração de falsidade da 

Escritura Pública constante no Livro n.º 329, fl. 132, do Cartório do 2º 

Ofício desta Comarca e determinou, por consequência, o arquivamento do 

Pedido de Providências, INDEFIRO o pedido formulado pelo requerente às 

fls. 54/58.

Intime-se.

Várzea Grande-MT, 16 de julho de 2018.

 JONES GATTASS DIAS

Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1006307-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BATISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643/O (ADVOGADO)

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINO DE ARRUDA (RÉU)

 

Vistos I- Designo audiência de conciliação (artigo 165, §2º c/c 695 do 

CPC) para o dia 12/09/2018, às 14:30 horas. II- Cite-se e intime-se a parte 

requerida (por edital) para comparecer, acompanhada de advogado(a) ou 

Defensor(a) Público(a) (art. 334, §9º do CPC), bem como para contestar a 

presente ação, em caso de não haver autocomposição (art. 335, I do 

CPC), no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a contar da audiência de 

conciliação. III- Cientifique-se a parte requerida que, se assim lhe 

aprouver, deverá expressamente informar em petição o desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, no prazo de 10 (dez) dias de 

antecedência da audiência designada (art. 334, §5º, segunda parte, CPC). 

IV- Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurando ao requerido o direito de examinarem seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015). V- 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. VI- 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. VII- 

Caso o requerido não compareça após sua citação editalícia, desde já 

nomeio, em conformidade com o artigo 72 inciso II do CPC, curadora 

especial a Defensora Pública Dra. Jaqueline Maria de Oliveira, para 

contestar a presente ação no prazo legal. VIII- Concedo ao requerente a 

assistência judiciária gratuita (art. 98 do CPC). IX- Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000522-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. A. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. D. A. M. (RÉU)

L. F. A. S. (RÉU)

 

Vistos. I- Processe-se em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, 

CPC/2015. II- Designo audiência de Mediação/conciliação (artigos 165, §§ 

2º e 3º c/c 695 do CPC) para o dia 06/9/2018, às 16h00m (horário oficial 

de MT). III- Citem-se e intimem-se os requeridos para comparecerem, 

acompanhados de advogado (art. 334, §9º do CPC), bem como para 

contestarem a presente ação, em caso de não haver autocomposição (art. 

335, I do CPC), no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a contar da audiência de 

mediação/conciliação. IV- Cientifique-se a parte requerida que, se assim 

lhes aprouver, deverão expressamente informar em petição o 

desinteresse na realização da audiência de mediação, no prazo de 10 de 

antecedência da audiência designada (art. 334, §5º, segunda parte, CPC). 

V- Saliento que os mandados de citação conterão apenas os dados 

necessários à audiência e deverão estar desacompanhados de cópia da 

petição inicial, assegurando aos requeridos o direito de examinarem seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015). VI- Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC/2015. VII- Não havendo a composição ou não comparecendo 

qualquer das partes, a partir da data da audiência terá início automático o 

prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do 

CPC/2015. VIII- Concedo a requerente a assistência judiciária gratuita (art. 

98 do CPC), sem prejuízo posterior revogação. IX- Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003370-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CELIA OLIVEIRA DA SILVA (RÉU)

M. C. O. D. S. F. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. Francisco Florentino da Silva, qualificado, ajuizou AÇÃO 

REVISIONAL DE ALIMENTOS COM PEDIDO liminar em face Michelle Cristal 

Oliveira da Silva Florentino, por sua genitora, aduzindo, em síntese que, 

através do processo n.º 362/2004, que tramitou por este juízo da Primeira 

Vara de Família e Sucessões, restou estabelecido que o requerente 

contribuiria para o sustento de sua filha, ora requerida, com o valor de 

30% (trinta por cento) de seus rendimentos. Contudo, atualmente 

encontra-se com problemas de saúde (cegueira) e possui sérios 

problemas financeiros, comprometendo boa parte de seus proventos de 

aposentadoria. Após descrever os fundamentos jurídicos que sustentam 

sua pretensão, requereu, em sede de tutela de urgência, a redução dos 

alimentos para 1(um) salário mínimo. Com a inicial vieram os documentos 

constantes dos eventos n.º 12939091, 12939110, 12939122, 12939135 e 

12939146. Por petição, o requerente emendou a exordial, adequando o 

valor atribuído à causa (evento n.º 13434524). É o relatório. Decido. O 

Código de Processo Civil inovou ao suprimir a diferenciação existente 

entre os requisitos necessários ao deferimento da tutela cautelar e da 

tutela antecipada. Hodiernamente, o que se tem é a chamada Tutela de 

Urgência, que pode ter natureza satisfativa ou assecuratória. Para o 

deferimento da tutela de urgência exige-se (CPC/2015, artigo 300): a) 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Cassio Scarpinella Bueno, sobre 

o tema, assim leciona: “A concessão da Tutela Provisória de Urgência 

pressupõe: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do 

resultado útil do processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir 

prestação de caução dos danos a serem suportados pelo requerido, 

ressalvada, expressamente, a situação do hipossuficiente 

economicamente (art. 300, § 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo 

Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24). O 

primeiro requisito para concessão da tutela remete à existência da 

probabilidade do direito, tendo por pressuposto a alteração da situação 

financeira dos interessados, base forte no já mencionado artigo 15 da Lei 

n.º 5.478/68, não revogada neste aspecto pelo atual Código de Processo 

Civil. Tal artigo pressupõe que “a decisão judicial sobre os alimentos não 

transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista em face da 

modificação da situação financeiras dos interessados”. Para tanto e, 

especificamente em casos de minoração da verba alimentar, 

imprescindível demonstrar que houve mudança na possibilidade financeira 

a suportar o encargo, de forma a não gerar um ônus desproporcional ao 

seu rendimento, bem como as necessidades do alimentando terem se 

alterado. A esse respeito, ensina o eminente mestre Sílvio Rodrigues o 

seguinte: “Uma vez fixada, a pensão alimentícia pode ser alterada por 

reclamação de qualquer das partes, desde que se evidencie ter 

sobrevindo mudança na fortuna de quem fornece os alimentos, ou na de 

quem os recebe. Assim, por exemplo, se com o seu crescimento, os filhos 

necessitam de maiores recursos para o estudo e vestuário, ou se provam 

que a situação financeira do pai melhorou, em relação à anterior, deve o 

Juiz conceder aumento da pensão alimentícia; ao contrário, se o pai prova 

que seus ganhos diminuíram, ou que se um dos seus filhos se tornou 

maior; ou que uma filha contraiu matrimônio etc., pode pedir redução dos 

alimentos a que foi anteriormente condenado.” (in Direito de Família, v. 6, 

pg. 382). O requerente, in casu, afirma encontrar-se com problemas de 

saúde e dificuldades financeiras severas, o que o impossibilitaria de 

continuar prestando alimentos no patamar fixado na ação de alimentos. No 

entanto, carece de prova pré-constituída a alegação de que os alimentos 

já fixados não são compatíveis com a possibilidade econômica do 

alimentante e, do mesmo modo, das necessidades da alimentanda, eis que 

os documentos entrelaçados à inicial, nesta fase de cognição sumária, 

não comprovam tal alegação. Neste sentido, considerando que a fixação 

dos alimentos se orienta pelo binômio necessidade/possibilidade e 
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levando-se em consideração não estar demonstrado de maneira 

irrefutável a impossibilidade financeira do requerente – ainda que parcial-, 

entendo que ao menos neste momento, a liminar não merece acolhida. 

Note-se que a prova juntada nos autos não demonstra que o requerente 

teve sua situação modificada após a prolação da sentença que fixou os 

alimentos em favor da parte requerida. Algumas das alegações 

constantes da peça de ingresso encontram-se desprovidas de 

documentação ou lastro probatório mínimo a evidenciar e indicar o 

deferimento da tutela. Limitou-se, nesse aspecto, a afirmar que se 

encontra com problemas de saúde. Portanto, ausente o requisito da 

probabilidade do direito nesta fase de cognição sumária. Desta feita, não 

evidenciados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, o 

indeferimento é medida que se impõe. Nestes termos, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência, uma vez que ausentes os elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito invocado, forte no artigo 300, 

“caput”, CPC/2015. Determino as seguintes providências: I- Processe-se 

em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). II- Cite-se o requerido, 

por sua representante legal, no endereço constante na inicial, intimando-o, 

no mesmo ato, para audiência de conciliação/mediação que designo para o 

dia 6/9/2018, às 16h30m (horário oficial de MT), nos termos do art. 695, do 

CPC/2015. Intime(m)-se. III- 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). IV- 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. V- 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. VI- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015, sem prejuízo de 

posterior revogação. VII- Notifique-se o Ministério Público. VIII- Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004822-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

T. G. J. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO)

TAIELLY MARIA JORGE SOUZA OAB - 062.913.421-97 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. B. D. S. (RÉU)

 

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 da menor 

em mero juízo sumário de cognição e; analisando os argumentos 

despendidos pelo requerente a fim de justificar o pedido, verifico que não 

estão presentes os requisitos necessários e autorizadores a conceder a 

vindicada tutela, posto que não restou demonstrada a ocorrência de 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da 

demora da prestação jurisdicional, razão pela qual, postergo a análise do 

pedido 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 da 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 da menor e as possibilidades dos pais e, 

considerando inexistir provas dos rendimentos auferidos pelo requerido, 

Arbitro os alimentos provisórios no valor de 26,5% (vinte e seis vírgula 

cinco 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) (Lei n.º 5.478/68, artigo 4º). IV- 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 da menor. Em laudo circunstanciado. Prazo 15 (quinze) 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 11/9/2018, 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.: 528460 Nr: 3449-50.2018.811.0002

 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: AFC, RFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Borges de Sá - 

OAB:20901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de alimentos

Código : 528460

Vistos.

I – Analisando os autos verifico que trata-se de ação de alimentos e que 

no seu curso, veio pedido de execução de sentença (fls., 55/57), sem 

contudo existir sentença.

II – Assim manifeste-se o d. causídico a regularizar o pe-dido juntando a 

cópia da sentença proferida pelo Juízo de Nova Xavantina, sob pena de 

assim não agindo, prosseguir a presente ação nos termos da inicial, com 

instrução e final decisão.

III - Intime-se.

IV - Cumpra-se.

Várzea Grande 25 de julho de 2018

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 157976 Nr: 132-94.1988.811.0002

 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: VIRGILAINE CORTEZ MONTERANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ITALO MONTERANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FERREIRA HINTZE - 

OAB:21.489/MT, MÔNICA DE PAULA MONTERANI HINTZE - OAB:16236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 132-94.1988.811.0002 cód. 157976

Vistos.

 I- Intime-se a inventariante, pessoalmente (por Oficial de Justiça), a 

promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena de assim 

não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do artigo 485§ 1° do 

cpc.

ii- cumpra-se
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Várzea Grande, 24 de Julho de 2018

Dr. José Antônio Bezerra Filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 113093 Nr: 8667-45.2007.811.0002

 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: ALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFDC, JLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALVES TEIXEIRA - 

OAB:18512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Ação declaratória

Código : 113093

Vistos.

I- Recebi hoje.

II- Defiro o pedido constante de fls., 194/196 e determino a citação por 

edital, prazo de 20 dias de Jussara Lemes da Costa.

 III – Adote Sr. Gestor as cautelas pertinentes.

IV – Intime-se.

V - Cumpra-se.

Várzea Grande 26 de julho de 2018.

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 65554 Nr: 1595-12.2004.811.0002

 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: TEREZINHA FIGUEIREDO DA PENHA, Sebastião 

Figueiredo Penha, Maria do Carmo da Penha, Benedita Ferreira de 

Figueiredo, Ana Penha Silva, JOANA PEREIRA NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BENEDITO FERREIRA DA PENHA, 

ESPÓLIO DE ANA FIGUEIREDO DA PENHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, FABIANO ALVES 

ZANARDO - OAB:12770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896/MT, LUCAS 

OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - OAB:12027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 inventário

Código : 65554

Vistos.

I- Recebi hoje.

II- Defiro o pedido constante de fls., 147/148.

 III – Adote Sr. Gestor as cautelas pertinentes.

IV – Intime-se.

V - Cumpra-se.

Várzea Grande 26 de julho de 2018.

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 406831 Nr: 15106-91.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGTDL, WSTDL, ERDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁBIA BARBOSA DA FONSECA - 

OAB:10869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO 

MARTINS - OAB:20.370-OAB-MT

 Vistos. Bruna gabrielle Taveira de lima e wabner Samuel Taveira de lima, 

ambos representadas por seu genitor (pai) ingressaram com a presente 

execução de alimentos, em desfavor Lucinete Taveira Alves.

Em audiência o representante das exequentes requereu a desistência da 

presente execução, com parecer favorável do Ministério Público.

É o relatório.

Decido.

Como se sabe, a execução serve ao credor para a satisfação do seu 

crédito, podendo a parte exequente dispor livremente da execução, 

inclusive, dela desistir a qualquer momento, na sua totalidade ou de 

apenas alguma medida executiva. (art. 775 do Código de Processo Civil).t

Em consequência, julgo extinto o processo com fundamento no art. 775 

do, do CPC.

 Sem custas e sem honorários.

Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

 Dou publicada em audiência.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 326287 Nr: 22637-05.2013.811.0002

 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: ESW, DDSWB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLY MAYARA DA 

PENHA NOVAIS ASSUNÇÃO - OAB: OAB/MT - 17547

 Diante do exposto, deixo de resolver o mérito e em consequência julgo 

extinto o processo, com fundamento no Artigo 485, § 1º do Código de 

Processo Civil.Isento a parte requerente de custas e emolumentos 

processuais, por ser beneficiaria de assistência judiciária 

gratuita.Certificando-se o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Publique-seIntime-seCumpra-se. Várzea Grande, 

26de julho de 2018.DR. JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA FILHO JUIZ de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 407730 Nr: 15489-69.2015.811.0002

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A B. rep. Por sua mãe RENATA ALVES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ROBERTO PEREIRA BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESANDER D.L.H.C FADINI - 

OAB:MT 7645, JOSE ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS - 

OAB:15.346/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, deixo de resolver o mérito e em consequência julgo 

extinto o processo, com fundamento no Artigo 485, § 1º do Código de 

Processo Civil.Isento a parte requerente de custas e emolumentos 

processuais, por ser beneficiaria de assistência judiciária 

gratuita.Certificando-se o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Publique-seIntime-seCumpra-se. Várzea Grande, 

26de julho de 2018..DR. JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA FILHO JUIZ de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 274754 Nr: 17757-38.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:19148, MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - OAB:20.781-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARTINS MATOS - 

OAB:8920-B

 Execução de sentença

Código : 274754

Vistos.

I- Recebi hoje.

II- Defiro o pedido constante de fls., 102.

 III – Adote Sr. Gestor as cautelas pertinentes.
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IV – Intime-se.

V - Cumpra-se.

Várzea Grande 26 de julho de 2018.

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 309784 Nr: 5805-91.2013.811.0002

 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: RVV, VCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:21445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5805.91.2013.811.0002

código: 309784

VISTOS.

I- Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento antecipado do 

mérito, ainda que parcial (CPC, artigos 355 e 356), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (CPC, art. 357), bem assim a ordenar a produção da prova.

II- Fixo, como ponto controvertido, o legítimo interesse das partes ante o 

reconhecimento da filiação, corroborado com a prova científica de fls., 

83/86.

III- Diante da natureza da controvérsia defiro a produção de prova oral, 

consistente na oitiva de testemunhas, devendo as partes, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (CPC, 

ARTIGO 357, §4º).

IV- Por fim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

05/09/2018, às 14h00m, ocasião que serão ouvidas as testemunhas a ser 

arroladas.

V- Expeça-se mandado para intimação das testemunhas que serão 

arroladas pelas partes. (CPC, ARTIGO 455, § 4º, INCISO IV).

VI- Notifique-se o representante do Ministério Público.

VII- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

VIII- Cumpra-se.

Várzea Grande, 26 de julho de 2018.

Dr. JOSÉ ANTONIO BEZERRA FILHO

 Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006307-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BATISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643/O (ADVOGADO)

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINO DE ARRUDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

P R A Z O :  2 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 : 

1006307-37.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[Reconhecimento / Dissolução]; Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: MANOEL BATISTA DA SILVA Parte Ré: 

RÉU: NATALINO DE ARRUDA Pessoa a ser citada: NATALINO DE ARRUDA 

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, comparecer a 

audiência de conciliação designada para 12/09/2018, às 14:30 horas, 

ocasião em que, não havendo acordo, fluirá o prazo de 15 (quinze) dias, 

para apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular. RESUMO DA INICIAL: Alega o Requerente que conviveu 

maritalmente com a "de cujus" Cleide Maria Gonçalves de Arruda por 

cerca de 26 anos, sendo a que esta era casada com o Requerido e 

encontravam-se separados de fato por mais de 30 (trinta) anos. Requer a 

procedência da ação, com o reconhecimento da União Estável. 

DESPACHO: Vistos, I- Designo audiência de conciliação (artigo 165, §2º 

c/c 695 do CPC) para o dia 12/09/2018, às 14:30 horas.II- Cite-se e 

intime-se a parte requerida (por edital) para comparecer, acompanhada de 

advogado(a) ou Defensor(a) Público(a) (art. 334, §9º do CPC), bem como 

para contestar a presente ação, em caso de não haver autocomposição 

(art. 335, I do CPC), no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a contar da audiência 

de conciliação.III- Cientifique-se a parte requerida que, se assim lhe 

aprouver, deverá expressamente informar em petição o desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, no prazo de 10 (dez) dias de 

antecedência da audiência designada (art. 334, §5º, segunda parte, 

CPC).IV- Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurando ao requerido o direito de examinarem seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015).V- 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.VI- 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.VII- Caso 

o requerido não compareça após sua citação editalícia, desde já nomeio, 

em conformidade com o artigo 72 inciso II do CPC, curadora especial a 

Defensora Pública Dra. Jaqueline Maria de Oliveira, para contestar a 

presente ação no prazo legal.VIII- Concedo ao requerente a assistência 

judiciária gratuita (art. 98 do CPC).IX- Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Eu, ANA PAULA PIRES DE CAMARGO MACHADO, Analista 

Judiciária, digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000519-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA FERREIRA DE ALMEIDA LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDESIO MARTINS DA SILVA OAB - MT9254/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA MARIA VASCONCELOS DOS SANTOS (RÉU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1000519-76.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Recebo a 

emenda à inicial (id. 9766259- pág. 01/03). Retifique-se o pólo passivo da 

ação, para incluir apenas os pais do falecido. Defiro o pedido de AJG. 

Discutida na doutrina e na jurisprudência a possibilidade de antecipação 

dos efeitos da tutela em pedido de cunho declaratório, uma vez que 

irreversível motivo pelo qual indefiro o pedido de reconhecimento de união 

estável initio litis. Intime-se novamente a autora para informar a data de 

início e término do relacionamento que afirma ter mantido com o falecido, 

informando se não havia óbice ao casamento, eis que requisito ao 

reconhecimento da união estável. Com a informação e o endereço do pai 

do falecido, citem-se os requeridos, por Oficial de Justiça, para, querendo, 

apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar do 

mandado as advertências legais. Vindo aos autos a contestação, 

intime-se a parte autora para manifestação. Observe-se o disposto no 

artigo 212, §§ 1º e 2°, do CPC. Em sendo necessário, expeça-se carta 

precatória para citação do requerido. Após as providências acima, ao 

Ministério Público. Em seguida, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 16 de Julho de 218. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008428-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. J. D. M. L. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES OAB - MT0012087S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

L. B. D. O. (TESTEMUNHA)

J. V. D. S. (TESTEMUNHA)

J. V. D. M. (TESTEMUNHA)

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. 1008428-72.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Diante da 

impossibilidade do comparecimento da parte requerida (id. 13709575 a 

13709650), com fundamento no art. 362, II, do CPC, defiro o pedido 

formulado e redesigno a audiência para o dia 21 de Agosto de 2018, às 14 

horas e 20 minutos. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 20 de 

Junho de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008428-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. J. D. M. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES OAB - MT0012087S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

L. B. D. O. (TESTEMUNHA)

J. V. D. S. (TESTEMUNHA)

J. V. D. M. (TESTEMUNHA)

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. 1008428-72.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Diante da 

impossibilidade do comparecimento da parte requerida (id. 13709575 a 

13709650), com fundamento no art. 362, II, do CPC, defiro o pedido 

formulado e redesigno a audiência para o dia 21 de Agosto de 2018, às 14 

horas e 20 minutos. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 20 de 

Junho de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005296-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA GODINHO RAMOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO)

 

1005296-07.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes 

autora, para que no prazo de 15 9quinze) dias apresente alegações finais, 

Várzea Grande/MT, 27 de julho de 2018. Nercy Anchieta Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002544-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONICK MORAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAILTON VENTURA DA SILVA (REQUERIDO)

NEIDE RIBEIRO DE LIMA (REQUERIDO)

DAILTON VENTURA DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1002544-62.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação de Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável “Post Mortem”. Por meio de decisão (Id. 6071667), foi determinada 

a emenda à inicial. Intimada por Advogado, a autora quedou-se inerte, 

como se vê (Id. 9744435-pág. 01/03). A parte autora não foi localizada (Id. 

1106428). Diante da inércia da parte autora, e, considerando a 

impossibilidade do processo permanecer paralisado indefinidamente, bem 

ainda a inépcia da petição inicial, eis que os ocupantes do pólo passivo da 

ação não são parte legítima para ali figurar, de rigor a extinção deste 

processo sem análise do mérito. Ante o exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, indefiro a petição inicial, e, com fundamento no art. 485, 

inciso I do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. P. R. I. Isento de custas. Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição. 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: 1005081-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SOLANO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA GREGORIA DA CRUZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO: 20 (VINTE) DIAS Dados do 

processo: Processo: 1005081-65.2016.8.11.0002; Valor causa: R$ 

880,00; Tipo: Cível; Espécie: GUARDA (1420)/[Guarda] Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: RICARDO SOLANO DE CAMPOS 

Parte Ré: REQUERIDO: ADRIANA GREGORIA DA CRUZ Pessoa(s) a 

ser(em) intimada(s) REQUERIDA: ADRIANA GREGORIA DA CRUZ, 

Endereço: 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: " VISTOS etc. HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para 

que produza seus legais e jurídicos efeitos, o acordo realizado entre as 

partes (Id. 6794007), no tocante a guarda e direito de convivência da 

criança R. S da C. 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. Lavre-se termo de guarda em 

favor de seu genitor. Custas pela requerida. Após o trânsito em julgado, 

ao arquivo com baixa na Distribuição. Cumpra-se." E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Edith Garcia, digitei. Várzea Grande/MT, 27 

de julho de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005844-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MORENO SANCHES JUNIOR OAB - MT0004759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA (INVENTARIADO)

J. O. D. S. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO PJE Nº 1005844-66.2016.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com 

fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em face da certidão 

negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, encaminho-a à 

imprensa para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

27 de julho de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004705-79.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ENEDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA DE ARRUDA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004705-79.2016.8.11.0002. VISTOS etc. 

FERNANDO ENEDINO DA SILVA, qualificado, ajuizou AÇÃO DE DIVÓRCIO 

LITIGIOSO contra HELENA DE ARRUDA SILVA, também qualificada. Em 

audiência de conciliação a requerida concordou com o pedido de divórcio 

(Id. 8275784). Em resumo, as partes contraíram matrimônio em data de 

02/03/1985, sendo, o regime de bens, o da comunhão parcial. O casal 

possui 01 (uma) filha, maior de idade. Não há bens móveis a partilhar. O 

cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira. Pugnou pelo decreto de 

divórcio. Desnecessária a intervenção ministerial. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Ao tratar do divórcio direto, dispôs a 

Constituição Federal, em seu artigo 226, § 6º: Art. 226. A família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 6º. O casamento civil 

pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº. 66, de 2010). A requerida concordou com o pedido. Não 

há bens a partilhar. Pelos fundamentos acima declinados, o acolhimento da 

pretensão é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 226, § 6º, da 

CF/88 e art. 1.580, § 2º, do CC/2002, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pelo autor para o fim de decretar o DIVÓRCIO do casal com a 

consequente dissolução do vínculo matrimonial. P. R. I. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC, observado o disposto no § 2º, incisos I a IV do 

mesmo artigo. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para 

averbação no cartório competente (art. 10, inciso I, do Código Civil), 

anotando-se que não há bens a partilhar. A requerida voltará a usar o 

nome de solteira, qual seja Helena de Arruda (Id. 3711080). Após, 

arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 20 de Julho de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004067-46.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. B. C. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO PIMENTA DE OLIVEIRA FILHO (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. 1004067-46.2016.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação de Alimentos. O requerido não foi citado até a presente data (Id. 

5896866). A requerente não foi encontrada para intimação (Id. 6694549), 

bem ainda não compareceu à audiência de conciliação (Id. 7283577). 

Manifestação do patrono da parte autora informando que tentou contato 

com sua cliente, restando infrutífera (Id. 10495716) A parte autora não foi 

localizada para intimação pessoal (Id. 11043712). O Ministério Público 

manifestou-se pela extinção do processo sem resolução do mérito (Id. 

13144138). Assim sendo, diante da inércia da representante do autor que 

não dá andamento ao feito, bem ainda considerando a impossibilidade do 

processo permanecer paralisado indefinidamente, não há alternativa a não 

ser a extinção do feito. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 

REVOGO a decisão que arbitrou alimentos provisórios (Id. 4623771, págs. 

1 e 2). P. R. I. Isento de custas. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com 

baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 23 de Julho de 

2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 352089 Nr: 17382-32.2014.811.0002

 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: GTDT, ÍITM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENILTON PERICLES ARAUJO - 

OAB:OAB/MT18.481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WARRINGTON BERNARD 

RONDON DIAS - OAB:14974/O

 VISTOS etc.

Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença.

Em sentença proferida em data de 17/11/2016, o pedido inicial foi julgado 

procedente, com o reconhecimento da união estável entre as partes e 

partilha de bens em 50% para cada, observando a avaliação de fls. 124 

(fls. 155/160).

Trânsito em julgado às fls. 164.

Requerimento de cumprimento de sentença às fls. 175/176.

Ordem de intimação das partes para dizer do interesse na aquisição da 

meação do outro ex-consorte (fls. 179v).

Citado (fls. 201), o executado permaneceu inerte.

Petitório da parte exequente às fls. 202/203, explanando que o devedor 

sacou o FGTS, ante a rescisão contratual, no valor de R$ 7.576,56, não 

repassando sua cota parte, bem ainda alienou o veículo Corolla, objeto da 

partilha, para a Sra. Carolina Lopes Mugarte Sobrinho, na data de 

07.02.2018.

Pugnou pela intimação do devedor para que deposite o valor da alienação 

do bem, e, ainda, o valor referente ao FGTS.

O Ministério Público declinou de sua intervenção no feito (fls. 206).

É o relatório.

 DECIDO.

Defiro como requerido às fls. 202/203.

Intime-se o executado, pessoalmente, para que deposite em Juízo o valor 

da alienação do veículo descrito às fls. 202, bem ainda a cota parte do 

FGTS que cabe a credora, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo pagamento, os valores serão descontados da venda do 

imóvel que cabe ao devedor.

A parte exequente manifestou desinteresse na aquisição do bem. O 

devedor quedou-se inerte.

 O imóvel deverá ser alienado em praça, a menos que as partes 

demonstrem interesse na venda por particular.

Havendo interesse na alienação judicial, encaminhe-se o feito à Central de 

Praça e Leilões, nos termos do Provimento nº. 025/2011 – CM, para as 

providências pertinentes.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 26 de Julho de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 433874 Nr: 3351-36.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA NOBRE LOPES, BNDVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO DA VERA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:MT 19.463/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3351-36.2016.811.0002.

Código nº. 433874.

 VISTOS etc.

A citação por hora certa depende de requisitos não demonstrados no 

caso concreto, motivo pelo qual indefiro o pedido de fls. 44 item “1”.

Havendo indícios de que o executado esteja se ocultando para não ser 

citado, o Oficial de Justiça deverá citá-lo por hora certa, conforme 

disposto no artigo 252, do CPC.

A certidão do Sr. Oficial de Justiça consta que foi atendido pela mãe do 

executado, que informou que o mesmo estava trabalhando e estava sem 

celular, informou ainda que trabalha como motorista, não sabendo o nome 

da empresa ou sua localização.

 Renove-se a diligência para citação do requerido.

Intime-se a parte exequente.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 26 de Julho de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves
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 Cod. Proc.: 203948 Nr: 37-63.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJDOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francine Cardoso Costa 

Leite - OAB:19689/O

 Ante o exposto, considerando a discordância da parte exequente com o 

pedido de parcelamento do débito feito pelo executado, bem ainda o 

parecer do Ministério Público, com fundamento no § 3º, do art. 528, do 

CPC, DECRETO a prisão civil do executado pelo prazo de 30 (trinta) 

dias.Expeça-se mandado de prisão, devendo constar do mesmo o valor 

atualizado da dívida.O executado deverá ser mantido em local diverso dos 

presos comuns.O alvará de soltura será expedido somente com o 

pagamento integral da dívida em execução.Se a diligência restar 

infrutífera, encaminhe-se o mandado de prisão à Central de Capturas para 

o seu devido cumprimento.DO PROTESTO.O artigo 517 e seguintes, do 

CPC, autoriza o protesto do título judicial, em caso de inadimplemento.Art. 

517. (...).Ainda, os artigos 528, § 1º e 782, § 3º, ambos do CPC, também 

dispõem nesse sentido. Do exposto, determino a expedição de certidão 

para protesto do título e inclusão do nome do devedor no cadastro de 

proteção ao crédito.DO RITO DA EXPROPRIAÇÃO DE BENS.Defiro os 

pedidos formulados pelo exequente às fls. 71, item “c”.Oficie-se à Caixa 

Econômica Federal para que informe a este Juízo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a existência de saldo de FGTS em nome do executado, e respectivo 

bloqueio, até o valor em execução.Deve ser oficiado aos Cartórios de 

Registros de Imóveis desta comarca e Cuiabá/MT, para que no prazo de 

10 (dez) dias, informem a este Juízo a existência de bens em nome do 

executado Reginaldo Joacil de Oliveira Miranda, RG nº. 559637-8 e CPF nº. 

432.803.821-49.Com o aporte das informações nos autos, dê-se vistas a 

parte exequente, via Defensoria Pública, e ao Ministério 

Público.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 26 de Julho de 2018. CHRISTIANE 

DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 241517 Nr: 2768-61.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDCP, TDCP, ROSANE MARIA DA COSTA PAULA, 

YVDCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES DA 

CUNHA - OAB:OAB/MT 12.713, GRACIELLY ALVES CUNHA - 

OAB:OAB-MT 20.287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIVAG - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA - OAB:

 VISTOS etc.

Indefiro o pedido de retirada de restrição do veículo de fls. 125, eis que o 

documento trazido aos autos é ineficaz para comprovar a tradição. Além 

disso, a venda, se de fato ocorreu, o fora após a citação do devedor por 

edital, eis que não localizado para citação pessoal.

 Mais. O executado não requereu a substituição do bem por dinheiro, ou, 

sequer, indicou outro bem em substituição, evidenciando que não pretende 

pagar seu débito.

Isso tudo sem falar que o processo tramita desde 2010, sem êxito no 

recebimento da dívida pelos credores.

Cumpra-se integralmente a determinação de fls. 124.

Sem prejuízo da determinação acima, oficie-se à Caixa Econômica Federal 

para que informe a este juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a existência de 

saldo de FGTS em nome do executado, e, havendo, que proceda ao 

bloqueio até o valor da dívida.

Com a resposta, digam os credores.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 26 de Julho de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 376883 Nr: 24453-85.2014.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ODETE SILVA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICOLE MARQUES MARIANI - 

OAB:14734/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, afastado as 

preliminares arguidas em defesa, e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na exordial e determino a expedição de 

ALVARÁ JUDICIAL para levantamento do valor integral da restituição das 

parcelas pagas do consórcio, em nome do “de cujus” Sr. MARIZO LUIS DE 

CAMPOS (fls. 59/60), cabendo à autora, Sra. MARIA ODETE SILVA DE 

CAMPOS, 50% (cinquenta por cento) do valor existente, cabendo os 

outros 50% (cinquenta por cento) à genitora do falecido, Sra. MARIA 

LUIZA DE CAMPOS.Consigno que o alvará para o levantamento dos 100% 

que cabe a autora, Sra. Maria Odete Silva de Campos e a Sra. Maria Luiza 

de Campos deverá ser expedido em nome de sua patrona, eis que defiro o 

pedido de fls. 96/107.P. R. I. Expeça-se alvará.Isento de custas (fls. 

25).Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito com baixa na 

distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 26 de Julho 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: 1001528-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALVES VILARINDO OAB - MT17526 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. S. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o 

1001528-39.2018.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão de 08/03/2018 (Id1203711), autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação para o 

dia 12/09/2018, às 16h:30min. Várzea Grande/MT, 26 de julho de 2018. 

Aécio da Silva Miranda Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001852-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372/O (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1001852-29.2018.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, que impulsiono estes autos: (1) à 

exequente para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar o que entender 

de direito acerca das alegações do executado. (2) à expedição de novo 

Ofício à Caixa Econômica Federal atendendo ID14412469; esclarecendo 

que, apesar de a exequente não ter indicado o CPF do executado, tal 

informação encontra-se em documento sob ID13718125 (juntado em 

19/6/2018, ou seja, em data posterior à expedição do primeiro ofício). 

VÁRZEA GRANDE, 27 de julho de 2018. Assinado Digitalmente JOANNE 

DA SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria SEDE DA 3ª VARA 
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ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE - 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 3688-8421

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006945-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

O. N. P. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT0011504A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. (RÉU)

D. A. O. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1006945-07.2017.8.11.0002 

CERTIDÃO- Decurso de Prazo (E) Impulsionamento Certifico que a parte 

autora, intimada na pessoa de seu advogado (registro de ciência: 

3/7/2018), deixou transcorrer o prazo de 15(quinze) dias em 25 de julho 

de 2018 sem impugnar a contestação. Outrossim, cumprindo Decisão sob 

ID13427238, abro vistas às partes para, no prazo comum de 5(cinco) dias, 

manifestar sobre as provas que pretendem produzir. VÁRZEA GRANDE, 

27 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 AOS ADVOGADOS: Ozana Baptista Gusmão - OAB/MT 4.062 

e Lizandre Cristina Silva Freitas - OAB/MT 18.602 (NPJ DO UNIVAG) para 

retirar na Secretaria deste Juízo Petição sob protocolo A715410, tendo em 

vista tratar-se de juntada de credenciamento de estagiário em processo 

arquivado desde 16/3/2018.

INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: JOSE WILZEM MACOTA - OAB/MT 7.481/B 

(NPJ DO UNIVAG) para retirar na Secretaria deste Juízo Petição sob 

protocolo A715410, tendo em vista tratar-se de juntada de credenciamento 

de estagiário em processo/código 387656, arquivado desde 17/7/2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003688-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. D. C. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Sentença Processo: 

1003688-37.2018.8.11.0002. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LEONARDO DOMINGUES PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

LETICIA GONCALINA DE CAMPOS Vistos etc. HOMOLOGO, POR 

SENTENÇA, o pedido de desistência formulado nos autos. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. P. R. I. Após o trânsito 

em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição. Isento de custas. 

Cumpra-se. (Assinado Digitalmente) CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES Juíza de Direito em Substituição Legal

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005592-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA LIMA MACEDO (AUTOR)

N. J. L. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT0011246A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005592-92.2018.8.11.0002. 

AUTOR: NILTON JOAQUIM LIMA DE AMORIM, ERICA LIMA MACEDO RÉU: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos... 

Tratar-se de pedido tutela antecipada a fim de autorizar o tratamento de 

Fisioterapia pelo Método Pediasuit, do menor, Nilton Joaquim lima de 

Amorim, representado por sua genitora ÉRICA LIMA MACEDO em desfavor 

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, manejados pelo autor, 

argumentando que na r. decisão houve erro material, não constando o 

nome correto da ação. Nesse sentido, hei por bem em acolher o pedido 

ofertados pelo autor para, reconhecer o erro material, alterando a parte 

concessão da r. decisão, que passará a ter a seguinte redação: “DIANTE 

DISSO, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA para DETERMINAR 

que a ré no prazo de 72 horas, autorize o tratamento do menor NILTON 

JOAQUIM LIMA DE AMORIM, para realizar a fisioterapia pelo método 

Pediasuit, conforme indicação médica na Id. nº14014763. Expeça se o 

necessário. 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.: 239969 Nr: 1366-42.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO FERNANDO DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDIMAR DE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO RIBEIRO - 

OAB:13293/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para depositar a 

diligência do oficial de justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 448961 Nr: 11378-08.2016.811.0002

 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: EDITH MARIANA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

(SEGURADORA LÍDER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para fornecer os dados 

bancários para a expedição do alvará

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 307349 Nr: 3237-05.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADECENTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRUZEIRO PAPAEIS INDUSTRIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Aparecida Nogueira 

Perroni - OAB:226.888 OAB/SP, ILANA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:16636, Zilda de Oliveira Azevedo Pinto - OAB:360.507 OAB SP/
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 Impulsiono estes autos para intimar a parte ré oferecer os dados 

bancários para a confecção de alvará

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006539-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARIA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006539-49.2018.8.11.0002. 

AUTOR: ANTONIO MARIA DA COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos... Em se tratando de ação movida em desfavor de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, há que se conhecer a 

incompetência deste juízo, eis que tal órgão goza de foro privilegiado, cuja 

competência é absoluta – caráter funcional, nos termos dos arts. 62, 64, § 

1º, ambos do CPC. Deste modo, este juízo é incompetente para o 

processamento e julgamento da lide, em vista da existência de juízo 

privativo, qual seja, o JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA, a quem compete 

processar e julgar causas cíveis em que intervenham como autor, réu, 

assistente ou opoente, o Estado, os municípios, suas autarquias, as 

empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações 

públicas . Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor 

de uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública desta Comarca, 

conforme digressão da parte final do art. 62, § 1º, do CPC, para onde o 

processo deverá ser novamente distribuído. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006542-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA RAINHA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006542-04.2018.8.11.0002. 

AUTOR: ROSALIA RAINHA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos... Em se tratando de ação movida em desfavor de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, há que se conhecer a 

incompetência deste juízo, eis que tal órgão goza de foro privilegiado, cuja 

competência é absoluta – caráter funcional, nos termos dos arts. 62, 64, § 

1º, ambos do CPC. Deste modo, este juízo é incompetente para o 

processamento e julgamento da lide, em vista da existência de juízo 

privativo, qual seja, o JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA, a quem compete 

processar e julgar causas cíveis em que intervenham como autor, réu, 

assistente ou opoente, o Estado, os municípios, suas autarquias, as 

empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações 

públicas . Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor 

de uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública desta Comarca, 

conforme digressão da parte final do art. 62, § 1º, do CPC, para onde o 

processo deverá ser novamente distribuído. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008494-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BENEDITO VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1008494-52.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 2.697,20; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE AÉREO]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARCOS BENEDITO VIANA Parte 

Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

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 , 27 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003687-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDSON TARCIANO ROCHA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1003687-86.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: GLEIDSON TARCIANO ROCHA 

PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA 

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 , 27 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006055-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON DA COSTA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVISAO TECIDOS DA MODA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON GLAITON CORREA OAB - GO18458 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006055-68.2017.8.11.0002. 

AUTOR: VANDERSON DA COSTA CUNHA RÉU: DIVISAO TECIDOS DA 

MODA LTDA - ME Vistos etc. Considerando que ambas as partes 
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manifestaram desinteresse no ato conciliatório (Ids. 9350095 e 

14047840/14047760), cancelo a audiência designada para o próximo dia 

01.08.2018, às 17h00min. Consigno que o prazo para apresentação de 

contestação encontra-se em curso desde o protocolo do pedido do 

requerido – Id. 11719560 – conforme disposto no art. 335, II, do Código de 

Processo Civil. Com a defesa nos autos, vista à parte autora para 

apresentação de impugnação. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 

26 de julho de 2018. (assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 424021 Nr: 24119-17.2015.811.0002

 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: PAMELLA ROBERTA DA ROCHA ROSA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281, VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - OAB:17680/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:

 Intimação ao requerido para manifestar, no prazo de cinco dias, sob pena 

de devolução destes autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 376947 Nr: 24482-38.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA DA SILVA PONCE ZILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA 

DE MORAES - OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, haja vista que o não cumprimento do mandado de 

citação (fls. 76), conforme noticiado pelo Sr. Oficial de Justiça (fls. 77), 

por força da Port. Nº 252/06 e Art. 162, § 4º do CPC, bem como o item 

7.4.1 do § 1º do Provimento 56/07CGJ, impulsiono estes autos à remessa 

de expediente para o Diário da Justiça Eletrônico, com intimação à parte 

autora para manifestar sobre a certidão de fls. 77 no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 55209 Nr: 1353-87.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO AURELIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS. 

NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 257877 Nr: 16007-35.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIZ ANGELICA PATERNEZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, LUIS GONÇALO DA SILVA - OAB:496.862.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO A AUTORA, ATRAVÉS DOS ADVS. AGNALDO KAWASAKI E 

LUIS GONÇALO DA SILVA, OAB-MT 3884 E 4265 RESPECTIVMENTE, DO 

OFÍCIO DE P. 62Vº - ONDE SE NOTICIA A CITAÇÃO DA EXECUTADA EM 

RONDONÓPOLIS, AOS 12.9.2016, PARA NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAREM-SE SOBRE O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO (ART. 485, INCISO II E ART. 1206 § 10 DO 

CNGC-MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 449838 Nr: 11830-18.2016.811.0002

 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: INOCENCIO VIEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação foi apresentada no prazo legal.

 Outrossim, em cumprimento ao despacho exarado nestes autos, 

impulsiono este processo a remessa de Expediente para o Diário da 

Justiça Eletrônico com intimação à parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 dias. NADA MAIS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007321-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TONY MARCIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

M. G. A. H. D. O. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1007321-90.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Recebo a emenda realizada por ser satisfatória. Cite-se/ 

intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 18 de 

outubro de 2018, às 15h40min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo os benefícios da 

JUSTIÇA GRATUITA. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 26 de 

julho de 2018. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito 

em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001503-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE ABREU PERIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1001503-60.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Recebo a emenda por ser satisfatória. Cite-se/ intime-se o réu, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 

audiência de conciliação que designo para o dia 25 de outubro de 2018, às 

16h00min, constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 

CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 
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a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Intimem-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 26 de julho de 2018. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006313-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CRISTINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n.1006313-44.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais Pedido de 

Antecipação de Tutela proposta por Isabela Cristina da Silva em desfavor 

de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS NPL I aduzindo, em síntese, que foi surpreendida ao 

descobrir que estava com o seu nome negativado pela empresa requerida, 

uma vez que jamais utilizou qualquer produto/serviço desta. Liminarmente, 

requer que a demandada seja compelida a retirar seus dados dos órgãos 

de proteção ao crédito referente ao débito de R$552,24 com vencimento 

em 11/04/2015 (contrato n. 5032003904191517);, sob pena de multa 

diária. No mérito pugna pela declaração de inexistência de débito e 

condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos 

morais ocasionados, pugna pela NÃO realização de audiência de 

conciliação, pela concessão da justiça gratuita e inversão do ônus da 

prova. É o breve relato. Fundamento e decido. Tem-se que, o trato das 

tutelas provisórias restou unificado na parte geral do Novo Código de 

Processo Civil (artigos 294 a 311), consolidando-se sob a insigne da tutela 

de urgência e de evidência, sendo esta primeira fundada no periculum in 

mora (artigo 300, CPC), e a segunda será analisada independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, (artigo 311, CPC). No presente caso, verifica-se que a 

pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de 

tutela de urgência antecipada, uma vez que restou devidamente 

demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

sendo incontestável a existência de prejuízo para a parte caso tenha que 

aguardar o término da demanda para ter seus dados excluídos dos órgãos 

de proteção ao crédito. Já a probabilidade do direito restou evidenciada 

nos documentos acostados aos autos. Ante o exposto, tendo em vista a 

presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA 

DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, 

para determinar que empresa ré, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a 

exclusão dos dados da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito 

referente ao débito de R$552,24 com vencimento em 11/04/2015 (contrato 

n. 5032003904191517); sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) 

limitada ao valor da causa. No mais, estando evidenciada a 

hipossuficiência da parte demandante em relação à requerida, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, no termos do art. 6º, VIII, do CDC. 

Em que pese a manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, designo audiência de conciliação que designo para o dia 

25 de outubro de 2018 às 15h40min constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Cite-se/intime-se o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse 

na autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data 

da audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (artigo 334, §5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a 

contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Por fim, CONCEDO os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos dos 

artigos 98 e 99 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 26 de 

julho de 2018. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito 

em substituição legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003303-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se a respeito do Ofício de Informação de id 14410715 , 

requerendo o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006452-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAOM REPRESENTACOES LTDA - ME (AUTOR)

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA MOLINA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006452-93.2018.8.11.0002. AUTOR: 

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA MOLINA - ME, MAOM REPRESENTACOES 

LTDA - ME RÉU: SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA Vistos. Da análise dos 

autos, constato que as requerentes descuraram de acostar nos autos os 

documentos constitutivos da empresa, bem como de seu representante 

legal. Sendo assim, determino, venha a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, suprir as irregularidades acima apontada, anexando os 

documentos supracitados, sob pena de indeferimento. Por fim, venha à 

parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e 

despesas processuais, ou demonstrar documentalmente a incapacidade 

de fazê-lo, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 290 do 

CPC e art. 456, §1°, da CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007896-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Thayná Almeida da Cruz (RÉU)

Paulo Cesar Pereira Gomes (RÉU)

Aparecido D. R. Gomes (RÉU)

Fábio Junior Pereira Gomes (RÉU)

Crislaine Aparecida S. do Carmo (RÉU)

Wercules de Arruda Campos (RÉU)

Antonio Aparecido Barbosa de Matos (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007896-98.2017.8.11.0002. AUTOR: 

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA RÉU: 

WERCULES DE ARRUDA CAMPOS, ANTONIO APARECIDO BARBOSA DE 
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MATOS, THAYNÁ ALMEIDA DA CRUZ, CRISLAINE APARECIDA S. DO 

CARMO, APARECIDO D. R. GOMES, PAULO CESAR PEREIRA GOMES, 

FÁBIO JUNIOR PEREIRA GOMES Vistos. Aportou aos autos no Id. 

14358561 petição da parte autora, aduzindo que devido a longa tramitação 

do feito, a parte requerida, que não está sendo localizada para ser 

intimada, tem procedido com construções no local sub judice. Ressalta que 

a área tem grande extensão na beira do Rio com reservas de APP, as 

quais não estão sendo respeitadas, motivo pelo qual requer que sejam os 

requeridos intimados para que se abstenham de edificar benfeitorias no 

local e a respeitar a margem do rio, preservando a área de preservação 

permanente. Outrossim, requer que seja determinado ao Sr. Oficial de 

Justiça que entre em contato com a parte autora para cumprimento da 

ordem judicial. Inicialmente, verifico que a despeito do alegado pela autora, 

esta descurou de demonstrar nos autos os fatos por ela narrados, não 

apresentando qualquer evidência da referida construção supostamente 

levada a efeito pela parte requerida. Assim, descabe a este juízo 

determinar quaisquer medidas restritivas sobre as quais não tem 

conhecimento da sua veracidade, razão pela qual indefiro o pedido 

formulado no item “1” do Id. 14358561. Consigno, ainda, que o Oficial de 

Justiça, auxiliar do Juízo, não tem o dever funcional de procurar pela parte 

que se comprometeu, nos autos, a conduzi-lo, cabendo a esta, 

interessada que é no desenlace do processo, contatar o Meirinho com 

vistas ao efetivo cumprimento da diligência. Destarte, uma vez requerida à 

condução e deferida a providência, o que tenho como acolhida no 

presente caso, caberá à parte solicitante contatar o Oficial de Justiça tão 

logo este esteja em posse do Mandado, com vistas ao oferecimento dos 

meios a que se comprometeu. Expeça-se mandado para intimação dos 

requeridos Wercules de Arruda Campos, Antonio Aparecido Barbosa de 

Matos, Paulo Cesar Pereira Gomes e Fabio Junior Pereira Gomes, 

consignando-se as deliberações constantes do Id. 11630798. Às 

providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005075-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT0010092A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERTON MARCELINO DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005075-87.2018.8.11.0002. AUTOR: 

MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME RÉU: 

CLEVERTON MARCELINO DE ALMEIDA Vistos, etc. Diante da informação 

de que o requerido reside no “Condomínio Reserva do Rio Cuiabá”, tenho 

como válida a citação encaminhada ao referido endereço, ainda que 

recebida por terceiro, considerando a previsão do art. 248, §4º do CPC, 

segundo o qual “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com 

controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da 

portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, 

entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as 

penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. NULIDADE 

DA CITAÇÃONÃO OPERADA. CITAÇÃO POSTAL DA PESSOA JURÍDICA. 

RECEBIMENTO POR PESSOA QUE SE ENCONTRAVA NA SUA SEDE QUE 

NÃO DETINHA PODERES PARA TANTO. DESNECESSIDADE DE NOVA 

CITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO §4º, DO ARTIGO 248 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. DECISÃO 

AGRAVADA MANTIDA. Nos termos do artigo 248 do Novo Código de 

Processo Civil, em se tratando de pessoa jurídica é válida a citação 

quando a pessoa que recebeu a carta AR está devidamente identificada, 

ensejando a presunção de tratar-se de funcionário do demandado. 

Aplicação da Teoria da Aparência. No caso, embora o endereço constante 

no AR se encontrasse incompleto, sem referência ao andar ou sala, por 

se tratar de condomínio edilício com controle de acesso, será válida a 

entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo 

recebimento de correspondência, com base na previsão constante no §4º 

do referido artigo. Diante da não caracterização de nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 80 do Novo Código de Processo Civil, não há 

falar em condenação por litigância de má-fé. Decisão agravada mantida. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de 

Instrumento Nº 70069118396, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 25/08/2016). 

Assim, considero válida a citação por carta encaminhada ao condomínio 

edilício onde reside a parte requerida e determino que se aguarde a 

realização da audiência de conciliação designada nos autos. No mais, 

cumpra-se conforme Id. 13841498. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006236-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUCATAO PARANA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS OAB - MT0009519A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON DE LIMA E SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006236-35.2018.8.11.0002. AUTOR: 

SUCATAO PARANA LTDA - ME RÉU: GILSON DE LIMA E SILVA Vistos, 

etc. Determinada a emenda da inicial (id. 14301183), a parte autora 

descurou de atender integralmente a ordem judicial, na medida em que 

deixou de aportar aos autos recolhimento das custas e despesas 

processuais. Deste modo, FACULTO nova emenda, devendo a parte 

autora, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas 

e despesas processuais, ou demonstrar documentalmente a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de extinção do processo, nos termos 

do art. 290 do CPC e art. 456, §1°, da CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004434-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MATHEUS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIENIR FATIMA DE OLIVEIRA SOUZA FREITAS OAB - MT17402/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):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004434-02.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

LUCAS MATHEUS SANTOS LIMA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Aportou aos autos 

petição da parte autora no Id. 14257299, pugnando pelo cancelamento da 

audiência de conciliação designada nos autos, nos termos do art. 334, § 

5º do CPC. Todavia, tenho que o pedido deve ser indeferido. Isso porque, 

a audiência de conciliação apenas não se realizará quando ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, §4º, I, CPC), não sendo o caso dos autos, uma vez 

que a requerida muito embora tenha apresentado contestação, deixou de 

manifestar expressamente desinteresse na realização da audiência 

designada nos autos (art. 335, II, CPC). Assim, indefiro o pedido em 

questão e mantenho a realização da audiência designada. Cumpra-se 

conforme determinado no Id. 13553635. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001128-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIDY FRANCA CORREIA DA SILVA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-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)

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: 1001128-59.2017.8.11.0002. AUTOR: 

DEIVIDY FRANCA CORREIA DA SILVA RÉU: BANCO SANTANDER BRASIL 

S/A Vistos etc. Fixados os honorários periciais (Id. 13876540) a parte 

requerida impugnou os valores sob a alegação de que inexiste 

complexidade com relação aos quesitos apresentados, pretendendo sejam 

os honorários reduzidos para o valor de R$ 954,00 (novecentos e 

cinquenta e quatro reais). Com efeito, a fixação da verba honorária do 

perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido, o tempo de execução, a natureza e o valor da causa, não 

podendo ser olvidado o princípio da moderação. Nesse sentido, a 

jurisprudência: HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. A fixação do valor dos 

honorários periciais está diretamente ligada ao poder discricionário do 

Juiz. É certo que os honorários periciais devem ser arbitrados levando-se 

em conta as características do trabalho desenvolvido, como, por exemplo, 

maior ou menor complexidade, a qualidade e o alcance da perícia, o tempo 

demandado, a necessidade de deslocamento e, também, a especialidade 

do profissional, bem como os princípios da razoabilidade, 

proporcionalidade e equidade. (...) (TRT-4, RO 00101048920115040661 

RS, 1ª Vara do Trabalho de Passo Fundo, Relator Francisco Rossal de 

Araújo, 03/04/2014). Nesse passo, considero o valor arbitrado justo e 

razoável para o trabalho a ser desenvolvido, tendo em vista os valores 

costumeiramente cobrados em perícias de igual natureza. Assim, 

mantenho o valor dos honorários arbitrados no Id. 13876540 e determino 

que a requerida realize o depósito dos HONORÁRIOS, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de constituir ato atentatório ao exercício da 

jurisdição, com a aplicação de MULTA, na forma do art. 77, § 2º do Código 

de Processo Civil. Outrossim, defiro a dilação do prazo para apresentação 

do contrato original, pelo que concedo o prazo derradeiro de 15 (quinze) 

dias para cumprimento da decisão de Id. 13876540. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003312-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT0005652A-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):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003312-22.2016.8.11.0002. AUTOR: 

LOURIVAL GOMES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc., Aguarde-se o cumprimento da decisão 

exarada nos autos associado (processo n. 3140-46.2017.8.11.0002). 

Após, venham-me conclusos para ulteriores deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003261-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISALDO CAMPOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se sobre a devolução AR negativo de ID 

14424149, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005754-58.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AFONSO PARENTE SENA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NANDA LUZ SOARES QUADROS OAB - MT19494/O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestarem a respeito da avaliação de ID 14375613. Julio Alfredo 

Prediger Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 437516 Nr: 5407-42.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ ROSALVO DA COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5736/O

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que a parte autora pugnou pelo início de 

cumprimento de sentença visando o recebimento da quantia imposta na 

sentença proferida nos autos, porém verifico que o autor aplicou a multa 

de 10%, prevista no art. 475-J, caput, do CPC/1973 sobre o valor da 

condenação.

Pois bem, é sabido que com a nova sistemática processual, não basta o 

trânsito em julgado, para que seja aplicada a multa anteriormente prevista 

no art. 475-J do CPC/1973 e hoje positivada no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015, tendo em vista que somente após o devedor ser intimado na 

pessoa de seu advogado, por meio da imprensa oficial, para a efetivação 

do pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, e caso não o faça, passará a 

incidir sobre o montante da condenação, a multa de 10% (dez por cento).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO FAZER – 

SÚMULA 410/STJ – INEXISTÊNCIA DE MULTA A SER EXECUTADA – 

MATÉRIAS ALHEIAS À DECISÃO AGRAVADA – NÃO CONHECIDAS – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A multa cominatória passa a incidir 

após a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de 

fazer, se não houve a intimação pessoal não há multa a ser executada. Na 

estreita via do agravo de instrumento não cabe apreciar matéria alheia à 

decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação do 

princípio do duplo grau de jurisdição.” (TJMT - AI 107768/2016, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)

Assim, considerando que não houve intimação do requerido para que ele 

efetuasse o cumprimento da obrigação imposta na sentença determino 

que a parte autora aporte autos cálculo atualizado da dívida sem a 

aplicação da multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do CPC, no prazo de 

15 (quinze) dias.
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Cumprida a determinação supra, venham-me os autos conclusos para 

deliberação.

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.: 321425 Nr: 17827-84.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE NUNES DA SILVA SANTIAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais movida por Simone Nunes da Silva Santiago 

em desfavor Banco Itaucard S/A.

 Após o trânsito em julgado da sentença a requerida compareceu aos 

autos e informou o depósito do valor de R$ 1.000,00 (fl.239).

Em seguida a parte autora requereu a expedição de alvará para 

levantamento da quantia depositada em juízo (fl. 239/240).

Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o necessário. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta na sentença, uma vez que o valor depositado em juízo pelo 

requerido serviu para adimplir o débito, conforme se observa à fl. 239.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

P.I.C. 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.: 482649 Nr: 3502-65.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIBENE PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER MARCOS D' AGOSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN F. F. PAVONI - 

OAB:OAB/MT 6525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23.787/GO

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, devendo constar no polo 

ativo da demanda Lucien Fábio Fiel Pavoni e no polo passivo Eder Marcos 

D´ Agostin.

Intime-se a parte devedora Eder Marcos D´ Agostin através de seus 

patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor 

indicado à fl. 145 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

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.: 373122 Nr: 21647-77.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 Vistos etc.

Defiro em parte o pedido de fl. 127, razão pela qual determino a expedição 

de alvará em favor do exequente para levantamento do valor penhorado à 

fl. 122.

 Cumprida a determinação supra suspendo o trâmite do processo pelo 

prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, devendo os 

autos serem arquivados sem baixa na distribuição.

Transcorrido o prazo supra, ressalto ao exequente que 

independentemente de intimação deste juízo começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (art. 921, § 2º e 4º, do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 25 de julho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 39218 Nr: 7142-38.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBL CONSTRUTORA DA BARRA LTDA, 

MILHOBRAZ MILHO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:MT 8.907, SOLON LIMA DE QUADROS - OAB:, TELMO DE SOUZA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO DE SOUZA 

MORAES - OAB:MT 4.834

 Por meio do presente ato, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da carta precatória devolvida de fls 

348/350.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 256274 Nr: 13999-85.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO FERNANDO MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:OAB/MT 14.522, FABIO RIVELLI - OAB:297608 S/P, 

LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - OAB:15773, REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552

 etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Rodrigo Fernando 

Miguel em desfavor de Gramarca Distribuidora de Veículos Ltda. e General 

Motors do Brasil Ltda., todos devidamente qualificados nos autos, visando 
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o recebimento da obrigação imposta nos autos.

Após o trânsito em julgado da sentença a segunda requerida informou o 

depósito da quantia de R$ 10.006,48 (fl. 386) referente ao pagamento 

parcial da condenação imposta nos autos.

Em seguida parte exequente pugnou pela intimação das executadas para 

efetuarem o pagamento do débito remanescente (fls. 395/396).

Às fls. 401/404 a segunda executada informou o depósito do valor 

remanescente no importe de R$ 10.159,38 (fl. 404).

 Às fls. 407/408 o exequente manifestou concordância com o valor 

depositado em juízo pela parte devedora e requereu a expedição de alvará 

em seu favor.

 Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que os valores depositados às fls. 386 e 404 serviram para adimplir o 

débito sub judice.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 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.: 296980 Nr: 17366-49.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAZILINA AQUINO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AB MANZEPPI - 

OAB:OAB-MT 9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Brazilina Aquino da 

Conceição em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio de Seguro 

DPVAT S/A, todos devidamente qualificados nos autos.

As partes celebraram acordo, requerendo a sua homologação com a 

consequente suspensão do feito até o efetivo cumprimento do pacto (fls. 

210/212).

Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Decido.

Analisando o acordo celebrado pelas partes, vislumbro que os requisitos 

de validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se 

presentes, uma vez que assinados pelas partes.

Assim, HOMOLOGO o acordo formulado de fls. 210/212 para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, suspendo o curso do 

presente processo até o seu integral cumprimento (22/08/2018), nos 

termos do art. 922, caput, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo convencionado, venha à parte exequente 

manifestar-se nos autos quanto ao cumprimento do acordo, valendo seu 

silêncio como concordância tácita ao adimplemento da dívida.

 Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

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.: 387084 Nr: 3357-77.2015.811.0002

 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: RUBENS SEDANO SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:MT 6.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 387084

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, devendo constar no polo 

ativo da demanda Rubens Sedano Sanches e no polo passivo Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A.

Intime-se a parte devedora Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A através de seus patronos via DJE, para cumprimento da 

obrigação, de acordo com o valor indicado à fl. 171 no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

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.: 439753 Nr: 6643-29.2016.811.0002

 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: FRANCISCO MANOEL DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:MT 8.506-A

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT movida por Francisco 

Manoel da Costa em desfavor Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT Ltda.

 Após o trânsito em julgado da sentença a requerida compareceu aos 

autos e informou o depósito do valor de R$ 5.290,70 (fl.140).

Em seguida a parte autora requereu a expedição de alvará para 

levantamento da quantia depositada em juízo (fl. 148).

Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o necessário. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta na sentença, uma vez que o valor depositado em juízo pelo 

requerido serviu para adimplir o débito, conforme se observa à fl. 140.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

P.I.C. 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.: 432176 Nr: 2252-31.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR SILVA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, 

CLARO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais movida por Gilmar Silva Sampaio em 

desfavor Net Serviços de Comunicação S/A.

 Após o trânsito em julgado da sentença a requerida compareceu aos 

autos e informou o depósito do valor de R$ 2.779,34 (fl. 113).

Em seguida a parte autora foi intimada para manifestar acerca do depósito, 

porém permaneceu inerte, conforme se observa do teor da certidão de fl. 

123.

Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o necessário. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta na sentença, uma vez que os valores depositados em juízo pela 

requerida serviram para adimplir o débito, conforme se observa à fl. 113.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

P.I.C. 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.: 283856 Nr: 2783-59.2012.811.0002

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->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: ISOESTE MATO GROSSO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PLÁSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENSORS SENSORES E AUTOMAÇÃO LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ IGNÁCIO DE 

ALMEIDA - OAB:14943/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIMILSON PEDRO DE SOUZA 

- OAB:23308/sc

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, devendo constar no polo 

ativo da demanda Edimilson Pedro de Souza e no polo passivo Isoeste 

Mato Grosso - Indústria e Automoção de Plásticos Ltda.

Intime-se a parte devedora Isoeste Mato Grosso - Indústria e Automoção 

de Plásticos Ltda. através de seus patronos via DJE, para cumprimento da 

obrigação, de acordo com o valor indicado à fl.166 no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

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.: 243375 Nr: 4510-24.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA COSTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURYANNE CONCEIÇÃO 

ARRUDA - OAB:10.143-E, VERA LUCIA DA C. ARRUDA - OAB:9430/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, devendo constar no polo 

ativo da demanda Francisca Costa Santos e no polo passivo Banco do 

Brasil S/A.

Intime-se a parte devedora Banco do Brasil S/A através de seus patronos 

via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado à 

fl. 360 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 25 de julho de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 221633 Nr: 1885-51.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISUL ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. PRADO COMERCIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA MIRESSE LEMES - 

OAB:RS 73331, FELIPE L. MACHADO - OAB:RS 31005

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Venha o exequente, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar requerendo o 

que entender de direito para o andamento útil do feito.

Ainda, ressalto que o exequente deverá em igual prazo 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.: 407045 Nr: 15153-65.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLU MANOEL DE SOUZA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 
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ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O-MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Volu Manoel de Souza 

Neto em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

S/A, todos devidamente qualificados nos autos, visando o recebimento da 

obrigação imposta nos autos.

Após o trânsito em julgado da sentença a parte exequente pugnou pela 

intimação da parte executada para o pagamento do débito.

Em seguida a parte executada realizou o depósito da quantia de R$ 

5.175,43 (fl.201), ao passo que o exequente requereu a expedição de 

alvará em seu favor (fl. 203). Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que o valor depositado no Id. 13219099 serviu para adimplir o débito sub 

judice.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 452390 Nr: 12958-73.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais movida por Simone Nunes da Silva Santiago 

em desfavor Banco Itaucard S/A.

 Após o trânsito em julgado da sentença a requerida compareceu aos 

autos e informou o depósito do valor de R$ 1.000,00 (fl.239).

Em seguida a parte autora requereu a expedição de alvará para 

levantamento da quantia depositada em juízo (fl. 239/240).

Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o necessário. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta na sentença, uma vez que o valor depositado em juízo pelo 

requerido serviu para adimplir o débito, conforme se observa à fl. 239.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

P.I.C. 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.: 263131 Nr: 1905-71.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVELTO BORGES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPORT PEÇAS PARA TRATORES LTDA, 

TRACK PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVELTO BORGE JUNIOR - 

OAB:MT 8.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA COSTA LEITE - 

OAB:OAB/MT 9066, RONDES MENDONÇA TRINDADE - OAB:MT 19.670

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Erivelto Borges Junior 

em desfavor de Import Peças para Tratores Ltda. e Track Peças e 

Serviços para Tratores Ltda., todos devidamente qualificados nos autos, 

visando o recebimento da obrigação imposta nos autos.

Após o trânsito em julgado da sentença a parte exequente pugnou pela 

intimação da parte executada para o pagamento do débito, porém esta 

nada manifestou.

Em seguida foi realizada a penhora online em contas bancárias da 

executada no valor de R$ 2.732,98 (fl. 288).

Devidamente intimada a executada nada manifestou a respeito da penhora 

realizada nos autos, conforme se observa do teor da certidão de fl. 290.

Às fls. 291 o exequente requereu a expedição de alvará em seu favor.

 Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que o valor penhorado à fl. 288 serviu para adimplir o débito sub judice.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 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.: 409962 Nr: 16604-28.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO BANDEIRA, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEIA BATISTA TEODORO 

- OAB:19202/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE HENDGES - 

OAB:19494S/C, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8123/PR

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, devendo constar no polo 

ativo da demanda Orlando Silva e no polo passivo Bandeira Advogados 

Associados – Grupo Bandeira e Banco do Brasil S/A.

Intime-se a parte devedora Bandeira Advogados Associados – Grupo 

Bandeira e Banco do Brasil S/A através de seus patronos via DJE, para 

cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado à fl. 184 no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 

10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 25 de julho de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 241193 Nr: 2453-33.2010.811.0002
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMA E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KITMÓVEIS COMÉRCIO LTDA, HUMBERTO 

MARTINS QUITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN CARDOSO DE 

ANDRADE - OAB:13008

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que as partes em agosto de 2016 

celebraram acordo extrajudicial às fls. 107/110, sendo então pactuado o 

parcelamento do débito em 20 (vinte) parcelas.

 Dessa forma, a transação foi homologada e suspenso o curso do 

processo suspenso até o integral cumprimento do acordo que se 

encerraria em maio de 2018 (fl. 114). No entanto, a parte exequente 

informou que apesar do executado estar adimplindo com as parcelas 

ainda restam parcelas a serem adimplidas, razão pela qual requereu a 

suspensão do feito até o efetivo cumprimento do pacto, porém não 

informou o prazo necessário para tanto.

Dessa forma, considerando que existe a possibilidade de suspensão do 

trâmite processual que, também, não pode se eternizar, sob pena de 

perpetuar a jurisdição, em fragrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art. 5º da CF/1988, suspendo o curso do 

processo pelo prazo de 05 (cinco) meses.

Transcorrido o prazo supra, intime-se a exequente para manifestar se 

houve o cumprimento do pacto e após venham-me os autos conclusos 

para deliberação.

 Intimem-se. 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.: 435731 Nr: 4470-32.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSON QUEIROZ DESIDERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, devendo constar no polo 

ativo da demanda Denilson queiroz Desiderio e no polo passivo 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A.

Intime-se a parte devedora Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A através de seus patronos via DJE, para cumprimento da 

obrigação, de acordo com o valor indicado à fl. 127 no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

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.: 432175 Nr: 2251-46.2016.811.0002

 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: GILMAR SILVA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, 

CLARO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais movida por Gilmar Silva Sampaio em 

desfavor Net Serviços de Comunicação S/A.

 Após o trânsito em julgado da sentença a requerida compareceu aos 

autos e informou o depósito do valor de R$ 3.312,46 (fl. 109).

Em seguida a parte autora foi intimada para manifestar acerca do depósito, 

porém permaneceu inerte, conforme se observa do teor da certidão de fl. 

118.

Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o necessário. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta na sentença, uma vez que os valores depositados em juízo pela 

requerida serviram para adimplir o débito, conforme se observa à fl. 109.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 25 de julho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 473445 Nr: 22882-11.2016.811.0002

 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: MARILZA REGINA DE FRANÇA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER MARCOS D' AGOSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - 

OAB:6975/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO JR.QUEIROZ LUZ 

- OAB:23.787

 Vistos.

Compulsando os autos observo que a parte autora formulou pedido 

visando à realização de penhora online nas contas bancárias da 

requerido, sob a alegação de que este não realizou o pagamento 

voluntário dos honorários advocatícios fixados na sentença proferida nos 

autos (fls. 113/114).

 Todavia, constato que nesta demanda não fora determinada a intimação 

da requerido para realizar o pagamento voluntário da dívida, conforme 

prevê o art. 513, § 2º, inciso II, CPC. Ainda, verifico que a autora não se 

atentou para o disposto no inciso I do art. 524 do CPC.

 Assim, determino que a autora emende a petição de cumprimento de 

sentença devendo nela constar o nome completo, o número de inscrição 

no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica do exequente e do executado, observando os dispostos nos 

artigos 319, §§ 1º a 3º e 524, ambos do CPC.

 Ainda, ressalto deverá a autora aportar aos autos cálculo atualizado da 

dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Decorrido o prazo sem manifestação da parte requerida arquivem-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 25 de julho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 385138 Nr: 2121-90.2015.811.0002

 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: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, SERVIÇOS PRO - CONDOMINAIS CUIABÁ 

LTDA, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERLON SALES - OAB:16094

 Por meio do presente ato, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 286091 Nr: 5240-64.2012.811.0002

 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: ESPÓLIO DE OSMAR MARTINS, FABIO LEMOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRATUR AGÊNCIA DE TURISMO SERRA 

LTDA, ALTAMIR JOSE PADILHA, ELIANE APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CÉSAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:MT/11652, CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB: 6.848 MT, PRISCILA DAUDT RIBEIRO - OAB:14667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcela Leão Soares - 

OAB:7304-a, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249 MT, PEDRO VICENTE 

LEON - OAB:2249/MT

 Por meio da presente certidão, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 484209 Nr: 4509-92.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO DE PAULA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL ,INCORPORADORA E 

IMOBILÁRIA-VÁRZEA GRANDE-SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR MARCIO YULE 

TORRES - OAB:13251/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:SP 200.651, PATRICIA REGINA DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OABMT14.103

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que a requerida informou que as partes 

compuseram nos autos nº 20308.05.2013.81.0002, razão pela qual 

requereu a extinção do feito (fl. 188).

Assim, venha a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar se 

possui interesse no prosseguimento dos autos, valendo o seu silêncio 

como concordância tácita.

Por fim, considerando o acima descrito hei por bem cancelar a audiência 

de conciliação que havia sido designada para o dia 04/09/2014 às 14:00.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 26 de julho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 391791 Nr: 6435-79.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 13.741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - OAB:327.026

 Vistos, etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido por 

Pedro Vicente da Silva em desfavor de Banco BMG S/A.

As partes compuseram acordo à fl. 204/206, e requereram a homologação 

da respectiva transação com a consequente suspensão do feito até o 

adimplemento integral do pacto.

Em seguida na decisão de fl. 208 o acordo celebrado entre as partes foi 

homologado e determinada a suspensão do feito.

Às fls. 221/213 a parte requerida comprovou nos autos o cumprimento do 

acordo celebrado com o requerente.

Após vieram-me os autos conclusos para deliberação.

É o necessário.

Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação, uma 

vez que houve o cumprimento do acordo, conforme noticiado pela à fl. 

213.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase, 

por insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado. Após, deem-se baixas 

e arquivem-se.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 26 de julho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 449157 Nr: 11460-39.2016.811.0002

 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: VSDAES, ACDAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BA/RCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase. 

Outrossim, em que pese as alegações do ilustre representante do 

Ministério Público, a liberação do valor consignado em juízo deve ser 

liberado em favor da autora, porém não na forma postulada, mas sim em 

conta bancária de titularidade da genitora da menor.Isso porque, não há 

óbice à expedição de alvará para levantamento do valor pertencente a 

autora diretamente para a sua genitora a qual cabe a administração dos 

bens dos filhos menores no exercício razoável do poder familiar.Ainda, 

ressalto que no caso de eventual irregularidade quanto a não aplicação 

dos valores em favor da autora, poderá o Ministério Público se valer dos 

instrumentos processuais cabíveis à espécie no interesse da 

menor.Dessa forma, deixo de acolher a cota ministerial e em consequência 

acolho parcialmente o pedido de fl. 123.Transitado em julgado, e atendido o 

prazo inserto no Provimento n. 68 do CNJ, expeça-se alvará em favor da 

autora em conta bancária de titularidade da sua genitora Sra. Ariane 

Conceição de Assis e Silva, a qual deverá informar o número da referida 

conta nos autos.Ainda, expeça-se alvará em favor do patrono da parte 

autora referente aos honorários advocatícios no importe de 15% sobre o 

valor depositado nos autos, observando a conta bancária indicada à fl. 

117.Oportunamente arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Às providências necessárias. P. I. Cumpra-se.Várzea 
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Grande – MT, 26 de julho de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 426554 Nr: 25408-82.2015.811.0002

 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: TCGB, SAMUEL PEREIRA BAIOCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:MT 8.506-A

 Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido formulado pela autora 

e condeno a ré ao pagamento da quantia de R$ R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de diferença do 

numerário decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT em razão da 

invalidez permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e 

incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar 

da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 02/09/2014 (fl. 27), devendo 

ainda ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da 

data da citação ocorrido em 15/01/2016 (STJ, Súmula 426) – fl. 31-v.Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Por fim, expeça-se alvará em favor da Sra. Perita para 

levantamento do valor depositado em juízo à fl. 139 referente aos 

honorários pericias.Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo.Publique-se e 

Intimem-se.CIÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO.Às providências 

necessárias.Várzea Grande – MT, 25 de julho de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278820 Nr: 22473-11.2011.811.0002

 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: JOSE SEBASTIÃO SCHILES, ARNILDA SCHILES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKIO NAKATA, EMPRESA IMOBILIARIA SÃO 

MATHEUS LTDA, CELIO MARCOS SAIA, JOÃO RODRIGUES DA SILVA, 

NOBUKO NAKATA, ESPOLIO DE AKIO NAKATA - REPRESENTADO POR 

MARGARIDA SATIKO NAKATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8.907/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NOBUKO NAKATA, 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: Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinário 

proposta por JOSÉ SEBASTIÃO SCHILES, portador do RG de nº 1133426 

SSP/PR, inscrito no CPF de nº 297.457.809-87 e ARNILDA SCHILES, 

portadora do RG de nº 4.454.661-2 SSP/PR, inscrita no CPF de nº 

622.040.179-49, em face de AKIO NAKATA, japonês, casado sob o 

regime de comunhão de bens, com NOBUKO NAKATA, comerciante, 

portador do RG de nº 254.301 SSP/MT, inscrito no CPF de nº 

039.420.741-68, residente e domiciliado na Rua Antônio M. Carvalho FI, nº 

2025, Bairro VI Continental, Presidente Epitácio/SP, CEP: 19.470-000, 

EMPRESA IMOBILIÁRIA SÃO MATEUS LTDA, inscrita no CNPJ de nº 

15.053.622/0001-55, com sede na Av. Couto Magalhães, nº 2015, Bairro 

Centro, Várzea Grande/MT; CÉLIO MARCOS SAIA, estando em lugar 

incerto e não sabido; JOÃO RODRIGUES DA SILVA, de qualificação 

desconhecida, estando em lugar incerto e não sabido. Há mais de 17 

(dezessete) anos , o requerente se acha na posse mansa, pacífica e 

incontestada dos lotes 08, 09, 10 e 11 da Quadra 171, do Loteamento 

denominado São Mateus, Município de Várzea Grande/MT, com área de 

1.444,00 m². O autor pretende usucapir os lotes que incidem sobre o título 

dos requeridos e pretende ver reconhecido o domínio sobre a mesma, por 

ter-lhe transcorrido o lapso temporal prescricional aquisitivo necessário ao 

deferimento da pretensão. Os lotes usucapiendos 08 e 09 incidem nas 

matrículas, respectivamente, de nº 307 e 308 do Livro 02, de 12/06/1685, 

no RGI do Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande/MT, em nome de Akio 

Nakata. Os Lotes 10 e 11 nas matrículas de nº 15.326 do Livro 02, fls. 01, 

de 20/11/1980 no RGI do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá/MT, em nome da 

Empresa Imobiliária São Mateus LTDA, averbada em nome de Célio Marcos 

Saia e João Rodrigues da Silva, respectivamente. Dá-se à causa o valor 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Despacho/Decisão: Autos n.º 278820Vistos, etc.Diante da notícia de 

falecimento do requerido Akio Nakata, retifique-se o polo passivo para 

constar ESPÓLIO DE AKIO NAKATA, representado por Margarida Satiko 

Nakata.Outrossim, defiro o pedido de fl. 158, pelo que expeça-se carta 

precatória para à Comarca de São Paulo visando a citação do espólio de 

Akio Nakata, na pessoa da viúva, a qual deverá carrear aos autos cópia 

da certidão de óbito do de cujus e indicar eventuais outros 

herdeiros.CITE-SE o requerido Nobuko Nakata, via edital, este com prazo 

de 20 dias (vinte) dias, devendo constar no edital a advertência do art. 

257, IV, do Código de Processo Civil/2015, bem assim o prazo de quinze 

(15) dias para contestar o pedido (CPC/2015 – art. 335, III).Decorrido os 

prazos acima assinalados sem qualquer manifestação da parte requerida, 

desde já nomeio como Curador Especial a Defensoria Pública Estadual 

desta Comarca, que deverá ser regularmente intimado para patrocinar do 

requerido NOBUKO NAKATA.Por fim, venha a parte autora apresentar 

impugnação à contestação apresentada às fls. 83/106.Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias.Várzea Grande-MT, 28 de junho 

de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUESJuiz de Direito

Observações: EM CASO DE REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR 

ESPECIAL.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Douglas França Costa, 

digitei.

Várzea Grande, 25 de julho de 2018

Julio Alfredo Prediger Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 438758 Nr: 6123-69.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME GOMES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isto, julgo procedente o pedido da ação de cobrança de seguro 

DPVAT proposta por Guilherme Gomes Cardoso em desfavor de Itaú 

Seguros de Auto e Residência S/A, para condená-la ao pagamento do 

valor de R R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), a título 

de invalidez permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e 

incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar 

da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 25.08.2015 (fl. 19-v), devendo 

ainda ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da 

data da citação 30.05.2016 (STJ, Súmula 426) conforme comprovante de 

entrega (fl. 41).Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I 

do CPC.Condeno a seguradora requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Por fim, expeça-se alvará em favor 

da Sr. Perito para levantamento do valor referente aos honorários periciais 

depositados em juízo pela requerida à fl. 134/135.Transitado em julgado, 

determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo 

de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao 
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arquivo. P. I. Cumpra-se.Às providências necessárias.Várzea Grande – 

MT, 27 de julho de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004887-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IGO BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004887-65.2016.8.11.0002. REQUERENTE: 

IGO BARBOSA DOS SANTOS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, 

etc. Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354, do CPC/2015) 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 a organização do processo (art. 

357, do CPC/2015), bem assim a ordenar a produção da prova. Da 

ilegitimidade passiva do Banco Itaú Seguros S/A e da necessidade de 

alteração do polo passivo De entrada, analisando os autos verifico que a 

parte autora em sua petição inicial incluiu no polo passivo a seguradora 

Itaú Seguros S/A, quem também apresentou contestação (id. 8060999, p. 

1), contudo nos assentos de registro dos autos consta como parte 

requerida Itau Unibanco S/A, certamente registrada equivocadamente pela 

parte autora no momento da distribuição da ação. Assim, diante dessa 

divergência de informações, DETERMINO a retificação dos assentos do 

processo a fim de que passe a constar no polo passivo ITAÚ SEGUROS 

S/A, CNPJ: 61.557.039/0001-07. Enfim, no tocante a preliminar sustenta a 

requerida ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda em 

virtude de não fazer parte do consórcio que opera com o seguro DPVAT. 

Tal preliminar não deve prosperar, uma vez que qualquer uma das 

seguradoras consorciadas é parte legitima para figurar no polo passivo da 

ação de cobrança de seguro DPVAT, nos termos do 7º, caput, da Lei nº 

6.194/74. Ademais, diferentemente do alegado pela requerida a empresa 

Itaú Seguros S/A compõe o rol das segurados que operam com o seguro 

DPVAT, conforme verifiquei em pesquisa junto ao site 

h t tp : / /www.susep.gov .br /se to res-susep/cgpro /seguradoras-dpva t . 

Dessa forma, sendo a requerida uma das empresas seguradoras que 

operam com o seguro DPVAT tenho que esta é parte legitima para figurar 

no polo passivo da demanda, razão pela qual afasto a presente preliminar. 

Da retificação da autuação Alega a requerida a necessidade de 

retificação do nome do autor na petição inicial para que passe a constar 

Igor Barbosa dos Santos, conforme cadastro na Receita Federal, e não Igo 

Barbosa dos Santos. Analisando os autos, verifico que o nome do autor 

aparentemente foi grafado errado nos registros da Receita Federal 

culminando na expedição de CPF com o nome IGO (id. 4149147), pois os 

demais documentos acostados aos autos, dentre eles, documento de 

identificação, expedido anteriormente ao CPF (Id. 4149151), declaração de 

hipossuficiência e procuração (id. 4149173), todos assinados pelo autor, 

constam seu nome como sendo IGOR Barbosa dos Santos. Além do mais, 

não há como efetuar a retificação do cadastro do processo, o qual é 

realizado a partir do número do CPF da parte, daí porque está consignado 

nos assentos dos autos IGO ao invés de IGOR. De qualquer forma, não 

vislumbro nenhum prejuízo às partes a manutenção do registro da maneira 

como se encontra, bem assim a forma como consta o nome do autor na 

petição inicial, diga-se, a qual não é mais passível de alteração, razão pela 

qual indefiro o pedido em questão. Da inépcia da inicial A requerida alega a 

inépcia da inicial, sob o argumento de que o autor recebeu 

administrativamente o valor de R$ 5.737,50, todavia, em seus pedidos 

requereu o pagamento integral da verba securitária. Assim, sustenta que 

os pedidos não decorrem logicamente dos fatos, requerendo a extinção 

da demanda sem julgamento do mérito, bem assim a condenação do autor 

nas penas da litigância de má-fé. Desde logo, vejo que a preliminar não 

prospera, uma vez que o Código de Processo Civil fixou no § 1º, do artigo 

330, os motivos que tornam a petição inicial inepta, quais sejam: falta de 

pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as 

hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos 

fatos não decorrer logicamente a conclusão e a existência de pedidos 

incompatíveis entre si. Pois bem, a análise do processo revela que a 

petição inicial está material e formalmente constituída não infringindo 

nenhuma das regras expostas, tanto que possibilitou a realização da 

defesa do requerido sem maiores empecilhos. Além do mais, a inicial em 

nenhum momento descreveu o recebimento de valor administrativo, razão 

pela qual não há que se falar em conclusão ilógica entre fatos e pedidos, 

mormente porque a informação de recebimento de valores somente se 

aviou aos autos com a apresentação da contestação. Ainda, quanto à 

formulação de pedido aplicação das penalidades da litigância de má-fé ao 

autor, tenho que se trata de questão a ser analisada por ocasião da 

apreciação do mérito, pelo que remeto sua análise para momento 

oportuno. Posto isso, rejeito a presente preliminar. Ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo No 

tocante a alegação veiculada pela requerida, de que falta pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em 

vista que o comprovante de endereço carreado esta em nome de 

terceiros, observo que a petição inicial está material e formalmente 

constituída não infringindo nenhuma das regras expostas, sendo certo 

que o comprovante juntado no id. 4149147 constitui-se em documento 

hábil à propositura da ação, não consistindo em impeditivo para o 

prosseguimento da lide. Ademais, o comprovante de residência não é 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de seguro 

DPVAT, conforme jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO.1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC).2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT.3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação.” (TJMG - AC 10393140020305001 MG, Relator Luiz Artur 

Hilário, 9ª Câmara Cível, Publicação: 23/04/2015). Deste modo, 

considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de residência 

em nome do autor, rejeito a indigitada preliminar. Da falta de interesse de 

agir Aduz ainda a requerida que falta interesse de agir ao requerente, uma 

vez que já houve o pagamento do seguro sub judice em sede 

administrativa. No tocante ao pagamento administrativo afastar o direito da 

requerente em pleitear eventual diferença que tenha direito por expressa 

determinação legal, tenho que ela não merece prosperar, considerando 

que o pagamento parcial do seguro pela requerida não afasta o direito 

desta pleitear o valor remanescente legalmente estabelecido, inexistindo a 

renúncia pela eventual diferença existente. Este entendimento está 

consubstanciado no fato de o valor do pagamento do Seguro Obrigatório 

DPVAT ser estabelecido por norma legal, o que garante ao autor o direito 

pela cobrança da diferença remanescente, conforme estabelece a lei de 

regência. Sobre essa matéria destaco o aresto do egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - MORTE - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE DAS PARTES - INADMISSIBILIDADE - FILHAS DO DE CUJUS 

- HERDEIRAS LEGÍTIMAS - PRELIMINAR REJEITADA - INDENIZAÇÃO 

FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 3º DA LEI 

6.194/74 - APLICAÇÃO DE RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE 

SEGUROS PRIVADOS - CNSP - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE FORÇA 

DE LEI - RECEBIMENTO DE VALOR INFERIOR AO LEGALMENTE 

ESTIPULADO - DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA 

- ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO SEGURO A PARTIR DA DATA EM QUE 

FOI INDEVIDAMENTE PAGO - JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DA 

CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As resoluções emitidas 

pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, não podem ser 

aplicadas quando estiverem em desconformidade com a determinação 

legal, porque tais atos regulamentares não gozam da força da lei. A 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidouse no 

sentido de considerar como não representativo de quitação total o recibo 

dado em caráter geral, não traduzindo o documento renúncia ao direito de 
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cobrança de eventuais diferenças. A correção monetária deverá incidir a 

partir da data em que a ré efetuou o pagamento do seguro DPVAT de 

forma parcial e, os juros moratórios, devem ser contados a partir da 

citação da seguradora”[1]. Com efeito, desmerece prosperar o argumento 

trazido pela requerida de plena quitação dos valores devidos em relação 

ao seguro obrigatório, nos termos da fundamentação supra. Enfim, 

mostra-se legítimo o interesse do requerente pela cobrança de eventuais 

diferenças remanescentes do seu direito de recebimento dos valores 

correspondentes à invalidez permanente sofrida por acidente de trânsito. 

Portanto, esta preliminar desmerece guarida, uma vez que a análise da 

existência de eventual direito a favor da requerente repercutirá em sede 

meritória, motivo porque para lá remeto a sua análise. Das provas A nova 

sistemática processual albergou a teoria dinâmica da distribuição do ônus 

da prova, segundo a qual “o ônus da prova pode ser atribuído de maneira 

dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à 

paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito 

material afirmado em juízo”.[2] Em outras palavras, a distribuição dinâmica 

do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus 

probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribuía 

àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova tal ônus. 

Convém esclarecer que a distribuição dinâmica é cabível quando presente 

as hipóteses previstas no § 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim 

dispõe: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído.” In casu, verifica-se que a parte requerida possui melhores 

condições de produção de prova em detrimento da parte autora, 

notadamente porque possui estrutura técnica e econômica 

suficientemente capaz de demonstrar o grau da lesão acometida pela 

parte autora. Em reforço, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça 

e o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, já perfilhavam o entendimento acerca da 

possibilidade de imputar a seguradora requerida o ônus probatório em 

casos tais, a saber: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Ministro PAULO 

DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

02/03/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora” (AI 155522/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, 

Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante da facilidade da 

produção de prova pela seguradora requerida, deve ser aplicado, na 

espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em benefício da parte 

autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à seguradora 

requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos pontos 

controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou impotência 

funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão decorrente do 

acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual o grau desta 

lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao recebimento da 

diferença do seguro e qual o seu respectivo valor. Assim, nomeio como 

perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, médico inscrito no CRM/MT 

nº 7.922, que poderá ser encontrado na Avenida Bosque da Saúde, nº 

888, Edifício Saúde, sala 33, 3º andar, Bairro Bosque da Saúde, telefone 

65-9228-5520, a qual deverá ser intimado para que tome ciência acerca 

da sua nomeação. Fixo desde já os honorários periciais em R$ 1.000,00 

(mil reais), levando em conta que a sua valoração definitiva será fixada 

quando da prolação da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por cento) 

nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 

50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do 

respectivo laudo e depois de prestados todos os esclarecimentos 

necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). Venha a requerida no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito dos honorários periciais, sob 

pena de preclusão da prova. Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) 

dias apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e 

III, CPC). Com o aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia 

dos quesitos das partes para a designação da data da perícia, da qual 

deverá as partes e eventuais assistes técnicos serem intimados para o 

devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada 

que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do 

laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o 

ponto controvertido estabelecido no item “a e b”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração 

do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC/2015). Ficam as partes, desde logo, advertidas 

quanto às providências do § 3º do art. 477, do CPC/2015. Retifiquem-se os 

assentos do processo a fim de que passe a constar no polo passivo ITAÚ 

SEGUROS S/A, CNPJ: 61.557.039/0001-07. Oportunamente, venham-me 

os autos conclusos para deliberação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJMT, 

Sexta Câmara Cível, Recurso de Apelação Cível Nº 94444/2006, Data de 

Julgamento: 28-02-2007, Rel: exmo. Sr. Dr. Marcelo Souza de Barros. [2] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001627-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO FERNANDES DE MELO MATEUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT0023180A (ADVOGADO)

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001627-43.2017.8.11.0002. AUTOR: 

DANILLO FERNANDES DE MELO MATEUS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 

354, do CPC/2015) 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 a organização do processo (art. 357, do CPC/2015), 

bem assim a ordenar a produção da prova. Da ausência do autor ao 

mutirão A requerida alega que a parte autora faltou injustificadamente à 

audiência de conciliação designada nos autos, oportunidade em que seria 

realizada perícia judicial, assim, requer a decretação de preclusão da 

prova pericial, julgando o feito improcedente ou que seja extinto sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do CPC. Embora a 

parte autora tenha deixado de comparecer à audiência de conciliação, 

certo que a realização de perícia em tal oportunidade é mera liberalidade 

deste juízo, que em parceria com o Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, oportuniza às partes participarem do 

mutirão, a fim de que possam ver suas contendas solucionadas com mais 

celeridade, inclusive, mediante a pactuação de acordos. Deste modo, não 

há no ordenamento medida punitiva para a parte que descure de 

comparecer ao ato, à exceção da aplicação de multa prevista no art. 334, 

§ 8º do CPC, bem porque a realização de perícia é determinada quando do 

saneamento da demanda. Nesse passo, não merece prosperar a referida 

preliminar. Não obstante, considerando que a parte autora faltou 

injustificadamente à audiência de conciliação, tem-se por configurado ato 
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atentatório à dignidade da justiça. Por conseguinte, e com fundamento no 

artigo 334, § 8º, do CPC, aplico à referida parte multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor da causa. O valor da multa consiste em crédito em 

favor do Estado. Sobre a multa incidem correção monetária pela Tabela 

Prática do Tribunal de Justiça e juros moratórios a partir desta data. 

Assinalo à parte multada o prazo de 10 (dez) dias para que comprove o 

depósito judicial da multa. Feita a comprovação, comunique-se ao Estado 

para que adote as providências necessárias para levantamento da 

quantia. Em caso de inércia da autora em efetuar o pagamento da multa 

comunique-se ao Estado para que este adote as medidas cabíveis para a 

cobrança do crédito. Da falta de interesse de agir e da ausência de 

comprovação de entrega da documentação Aduz a seguradora requerida 

que a parte autora não comprovou que juntou os documentos mínimos 

necessários à regulação do sinistro administrativo, bem como que a parte 

autora não esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, 

o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior 

Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme ids. 5075735 e 5803690. Nesse 

sentido tem sido a orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – 

DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR 

AFASTADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA ALTERADO – CONSONÂNCIA COM A DATA DO 

ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a 

parte autora intimada para emendar a inicial no intuito de efetuar o 

requerimento indenizatório administrativamente e, inocorrendo a resposta 

da seguradora quanto ao referido pedido, resta caracterizado o interesse 

de agir. Estando devidamente demonstrado pela autora o nexo causal 

entre o acidente noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao 

recebimento do pleito indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez 

demonstrada a formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora, não havendo que se falar em comprovação de entrega 

de documentação na seara administrativa, uma vez que a efetivação do 

procedimento administrativo e a ausência ou não dos documentos nele 

exigíveis não são objetos da presente lide. Portanto, rejeito as referidas 

preliminares. Da ausência de laudo do IML Quanto a preliminar de ausência 

do laudo do IML, cumpre esclarecer que se trata de documento 

desnecessário para propositura da ação, uma vez que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, é propiciada às partes a produção de prova 

pericial, que ocorre sob o crivo do contraditório. Nesse entendimento, é a 

jurisprudência: “COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT. AFASTADA. LAUDO 

CONFECCIONADO PELO IML. DESNECESSIDADE. NECESSIDADE DE 

QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E QUALIFICAÇÃO DA LESÃO. SENTENÇA 

ANULADA. 1. A alteração do polo passivo da demanda é medida 

excepcional, prevalecendo sempre que possível o princípio da estabilidade 

subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização do laudo pericial pelo Instituto 

Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei 6.194/74 é para 

recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa. Na esfera judicial 

a investigação técnica deve ser estabelecida nos moldes do art. 420 e 

seguintes do CPC. 3. Para a fixação do quantum indenizatório de seguro 

DPVAT, nos casos de invalidez permanente, é necessária a verificação 

do grau e tipo de invalidez da vítima. APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA”. (TJ-PR 8529597 PR 852959-7 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 29/03/2012, 10ª Câmara Cível) “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJ-MG - AC: 10126130003182001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data 

de Julgamento: 11/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/02/2015) Outrossim, quanto às alegações de que a 

documentação acostada aos autos não comprova as lesões 

apresentadas, registro que se confunde com o mérito, devendo com ele 

ser analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em análise. Das provas A 

nova sistemática processual albergou a teoria dinâmica da distribuição do 

ônus da prova, segundo a qual “o ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo”.[1] Em outras palavras, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova tal ônus. 

Convém esclarecer que a distribuição dinâmica é cabível quando presente 

as hipóteses previstas no § 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim 

dispõe: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído.” In casu, verifica-se que a parte requerida possui melhores 

condições de produção de prova em detrimento da parte autora, 

notadamente porque possui estrutura técnica e econômica 

suficientemente capaz de demonstrar o grau da lesão acometida pela 

parte autora. Em reforço, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça 

e o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, já perfilhavam o entendimento acerca da 

possibilidade de imputar a seguradora requerida o ônus probatório em 

casos tais, a saber: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Ministro PAULO 

DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

02/03/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora” (AI 155522/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, 

Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante da facilidade da 

produção de prova pela seguradora requerida, deve ser aplicado, na 

espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em benefício da parte 

autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à seguradora 

requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos pontos 

controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou impotência 

funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão decorrente do 

acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual o grau desta 

lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao recebimento do seguro 

e qual o seu respectivo valor. Das provas Assim, nomeio como perito o Dr. 

Marcos Benedito Correa Gabriel, médico perito, que poderá ser 

encontrado na Av. Dom Aquino, n. 355, bairro Dom Aquino, Cuiabá; Cep: 

78.015-200; fone: 3624 9211, o qual deverá ser intimado para que tome 

ciência acerca da sua nomeação. Fixo desde já os honorários periciais em 

R$ 1.000,00 (mil reais), levando em conta que a sua valoração definitiva 

será fixada quando da prolação da sentença, liberando-se 50% 

(cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos 

trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) 

dias após a entrega do respectivo laudo e depois de prestados todos os 

esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). Em 

razão da distribuição dinâmica/transferência do ônus da prova à 

seguradora requerida, determina que a mesma no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o depósito dos honorários periciais, sob pena de preclusão da 

prova. Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem 
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eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o 

aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos 

das partes para a designação da data da perícia, da qual deverá as partes 

e eventuais assistes técnicos serem intimados para o devido 

acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja 

a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na 

Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto 

controvertido estabelecido no item “A e B”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração 

do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto 

às providências do § 3º do art. 477, do CPC. Oportunamente, venham-me 

os autos conclusos para deliberação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003140-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003140-46.2017.8.11.0002. AUTOR: 

LOURIVAL GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, etc. Da análise dos autos observo que o autor Lourival 

Gomes, portador do CPF 842.074.181-72, aduz que em 01/08/2016 andava 

de bicicleta quando foi atropelado por uma motocicleta tendo sofrido lesão 

no antebraço, conforme se observa do Boletim de Ocorrência e prontuário 

médico juntado nos ids. 6748287 e 6748370. Ocorre, contudo, que nos 

autos n. 1003312-22.2016.8.11.0002, associado ao presente feito, consta 

informação de que o autor Lourival Gomes, portador do CPF 

842.074.181-72, teria dado entrada no Pronto Socorro Municipal de 

Várzea Grande em 31/07/2016 por ter sofrido um acidente com um trator 

que ocasionou fratura em sua perna, tendo sido transferido da referida 

unidade médica em 04/08/2016 para o Hospital Metropolitano (id. 3065935 

e 3066119, daqueles autos), onde permaneceu do dia 04/08/2016 a 

10/08/2016 (id. 3066145). Verifica-se, assim, a existência de divergência 

entre as duas demandas, pois o suposto acidente descrito na presente 

ação ocorreu enquanto o autor encontrava-se internado no Pronto 

Socorro Municipal. Diante dessas informações, determino venha a parte 

autora, no prazo de 15 dias, esclarecer os fatos descritos na inicial, 

especialmente justificar como foi possível o autor sofrer um acidente em 

01/08/2016 e na mesma data ele estar internado no Pronto Socorro 

Municipal, sob pena de improcedência do pedido inicial (art. 10/CPC) à 

vista de ausência de provas concretas da ocorrência do acidente 

noticiado em 01/08/2016, além do encaminhamento de cópia dos 

processos em questão à autoridade policial competente para apuração de 

eventual responsabilização criminal, sem prejuízo de comunicação dos 

fatos a OAB/MT. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005881-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO TIENE DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS OAB - MT0009519A 

(ADVOGADO)

SIMONE CARNEIRO CAMPOS OAB - MT18968/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELEDIR DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005881-59.2017.8.11.0002. AUTOR: ADAO 

TIENE DE CAMPOS RÉU: HELEDIR DA SILVA Vistos, etc. Adão Tiene de 

Campos promove a presente ação de reintegração de posse com pedido 

de antecipação de tutela em desfavor de Heledir da Silva, requerendo seja 

reintegrado na posse do veículo Fiat-Palio ELX FLEX, 2008/2008, cor preta, 

placa EDA-0441. Em contestação a requerida informou que anteriormente 

a propositura da presente ação o autor já tinha proposto a ação n. 

1003369-06.2017.8.11.0002, na qual o pedido liminar foi indeferido, razão 

pela qual buscou novamente o poder judiciário propondo a presente ação. 

Nesse enfoque, procedi com consulta no Sistema PJe e constatei que o 

autor promoveu ação idêntica a presente, a qual foi distribuída em 

11.05.2017 ao juízo da 2ª Vara Cível de Feitos Gerais desta Comarca, sob 

o n. 1003369-06.2017.8.11.0002. Recebida a respectiva ação foi 

designada audiência de justificação prévia. Ato contínuo, a parte autora 

requereu a sua desistência, que foi devidamente homologada em 

29.06.2017. A seu turno, o requerente propôs a presente ação em 

03.08.2017, que a toda evidência guarda o mesmo objeto, causa de pedir 

e partes daqueles autos. Nesse sentido, urge reconhecer a necessidade 

de distribuição desta segunda ação ao mesmo juízo que conheceu da 

primeira, ex vi do art. 284, II, do CPC, mormente porque não é facultado a 

parte escolher o juízo para o manejo de sua ação: “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”. Face ao exposto, 

determino a redistribuição do presente feito para o juízo da 2ª Vara Cível 

desta Comarca, com base na fundamentação supra. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002876-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNA ISRAELA ALCANTERA FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para apresentar impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009196-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CLAUDINES LUIZ DOS SANTOS (RÉU)

 

Intimação da parte autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida ID 13043413.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008586-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)
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Intimação das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008992-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Certifico que a contestação de ID 12791262 e a impugnação a 

contestação ID 12892134 são tempestivas. Intimação das partes para, no 

prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008313-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON MENDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MENDES DA SILVA OAB - MT21687/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que a contestação de ID 13117712 e a impugnação a 

contestação ID 13567959 são tempestivas. Conforme determinação judicial 

realizo a INTIMAÇÃO das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000046-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY GARBIN WEIMER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT0010246A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DE CAMPOS MACIEL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO ROBERTO SOUZA OAB - MT0004801A (ADVOGADO)

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O (ADVOGADO)

 

Certifico que a contestação de ID 13262963 e a impugnação a 

contestação ID 13461026 são tempestivas. Conforme determinação judicial 

realizo a INTIMAÇÃO das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008231-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO DA SILVA MATEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE CRISTINA CORDIOLI OAB - SP273428 (ADVOGADO)

GUSTAVO BARBOSA VINHAS OAB - SP255427 (ADVOGADO)

 

Certifico que a contestação de ID 12827279 e a impugnação a 

contestação ID 12890454 são tempestivas. Conforme determinação judicial 

realizo a INTIMAÇÃO das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006840-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL EVANGELISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para apresentar impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000694-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE JESUS PATRICIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010609A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DA SILVA (RÉU)

ITAMAR JOARI MACIEL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT15447/O (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO à Contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002502-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON ANDERSON DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO à Contestação, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 386136 Nr: 2710-82.2015.811.0002

 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: JENNIFER CORREA DE FIGUEIREDO

 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-B

 INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 283032 Nr: 1854-26.2012.811.0002

 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: ADRIELY ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVAG -CENTRO UNIVERSITARIO DE 

VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL S. TIRAPELLE - 

OAB:OAB/MT 5.657-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RONDON 

PESSÔA DOS SANTOS - OAB:8700

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 225660 Nr: 5950-89.2009.811.0002

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NUNES BARROSO & REIS CORASSA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA RITA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO 

LTDA., COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT, ELSO FERNANDES DOS SANTOS - OAB:3342-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA AQUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:7230/MT

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 229404 Nr: 9548-51.2009.811.0002

 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: NUNES BARROSO & REIS CORASSA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA RITA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO 

LTDA., COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT, ELSO FERNANDES DOS SANTOS - OAB:3342-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA AQUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:7230/MT

 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 Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 386700 Nr: 3123-95.2015.811.0002

 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: JOEL DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8.506-A

 INTIMAÇÃO da parte Requerida para manifestar acerca da Petição de fls. 

126, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 275567 Nr: 18874-64.2011.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSILDA THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA BATISTA NOVA VIDA MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALECIANE CRISTINA SANCHES 

DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 14.513, MAURO CÉZAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:MT 12.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:MT 14.156

 INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto pela Requerida, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 379703 Nr: 26529-82.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA APARECIDA GODINHO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BENEDITO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:16.263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar quanto a certidão de fls. 55, 

dentro do prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 296793 Nr: 17168-12.2012.811.0002

 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: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL/ QD. 06 LOTE 09 TN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Primeiramente, tendo em vista a qualificação da ocupante do imóvel em 

questão, determino a sua inclusão no polo passivo da ação, conforme 

certidão de fls. 53.

No mais, considerando que, a parte ré fora devidamente citada e deixou 

de apresentar peça contestatória dentro do prazo legal (fl. 54), DECRETO 

SUA REVELIA.

Todavia, a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa, e no 

caso entendo que os documentos juntados aos autos não são suficientes 

para o julgamento do feito, motivo pelo qual faculto à parte autora a 

produção de provas.

 Deste modo, intime-se o autor para que especifique as provas que 

pretende produzir, justificando-as, no prazo: 10 dias.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, cerifique-se e façam os 

autos conclusos.

Cumpra-se, com URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se de processo META 

2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 301408 Nr: 22149-84.2012.811.0002

 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: MARGARIDA XAVIER DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RODRIGUES GIMENES - 

OAB:MT 7.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito, ante a inércia da parte autora.Sem custas, diante da 

gratuidade da justiça.Sem condenação em honorários advocatícios, diante 

da inexistência do contraditório.Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 408368 Nr: 18167-57.2015.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA EMANUELE MULLER BARBOSA, JAIR CAMILO 

DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOMAQ MAQUINAS E VEICULOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA EMANUELE MULLER 

BARBOSA - OAB:17812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DO PRADO 

- OAB:4910, DIEGO ALVES CORREA BERNARDI - OAB:OAB/ 15.735, 

MARCOS TOMAS CASTANHA - OAB:4575/MT

 Vistos, em correição.

Diante do caráter infringente dos embargos de declaração constante às 

fls. 14/15, determino a intimação da parte contrária para se manifestar em 

5 (cinco) dias (art. 1.023, § 2º, CPC).

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, venham os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 420056 Nr: 22038-95.2015.811.0002

 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: LIBERA BARP PETROLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS GOMES DOS SANTOS, JULHO 

CESAR FERREIRA, ONEZÍFERO CAMILO TEIXEIRA, DAVINO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Diante do informado e requerido às fls. 68, DEFIRO com fulcro no artigo 

256, I, do Código de Processo Civil, e DETERMINO a citação por edital do 

Requerido Martins Gomes dos Santos, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de 

acordo com artigo 257, III, do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao Requerido 

revel e em atenção ao art. 72, II, do CPC, NOMEIO, desde já, um dos 

advogados que atuam no Núcleo de Prática Jurídica da Univag, para 

representar o Requerido devendo ser intimado para apresentação de 

contestação no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 347831 Nr: 14124-14.2014.811.0002

 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: MARCOS ROBERTO MORGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:13593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Considerando que, a parte ré fora devidamente citada (ARMP de fls. 31) e 

deixou de apresentar peça contestatória dentro do prazo legal (certidão 

de fl. 33), DECRETO A REVELIA da parte requerida.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. [...] 2. A decretação da revelia com 

a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na 

petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de 

provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase 

instrutória. 3. No caso, a apresentação de reconvenção, ainda que sem o 

oferecimento de contestação em peça autônoma, aliada ao pedido de 

produção de provas formulado em tempo e modo oportunos impedia o 

julgamento antecipado da lide. 4. Recurso especial não provido.” (STJ 

-REsp 1335994 SP 2012/0155834-1).

No caso em tela, a ocorrência de revelia do réu enseja a aplicação do 

caput do artigo 346 do CPC: “Os prazos contra o revel que não tenha 

patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão 

oficial.”.

 Assim sendo, apesar de estar dispensada a hipótese de intimação do réu, 

faz-se necessária a efetiva publicação para início do prazo para 

manifestação da parte, não podendo haver a supressão de qualquer 

etapa processual.

Esclarecidos os pontos supracitados, especifiquem as partes as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, manifestando se têm interesse 

em conciliar dentro do prazo comum de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

deliberações ulteriores.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 399203 Nr: 10908-11.2015.811.0002

 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: JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOBILIARE COMERCIO DE MOVEIS 

PLANEJADOS LTDA-ME, JOSE FERNANDO PAZ DA ROSA, EZILAINE DO 

NASCIMENTO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO NASCIMENTO - 

OAB:1311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Defiro o petitório de fls. 34. Em assim sendo, suspendo o curso do 

processo pelo prazo 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo avençado, certifique-se e intime-se.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 288912 Nr: 8393-08.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MAERCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA ALEXANDRINA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA - 

OAB:OAB/MT13.288, CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - 

OAB:13288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Visto.

Considerando o disposto no artigo 10, do Novo Código de Processo Civil, 

segundo o qual “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com 

base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício” intime-se a parte executada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar sobre o pedido e documentos de fls. 107/109.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 408368 Nr: 18167-57.2015.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA EMANUELE MULLER BARBOSA, JAIR CAMILO 

DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOMAQ MAQUINAS E VEICULOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA EMANUELE MULLER 

BARBOSA - OAB:17812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DO PRADO 

- OAB:4910, DIEGO ALVES CORREA BERNARDI - OAB:OAB/ 15.735, 

MARCOS TOMAS CASTANHA - OAB:4575/MT

 Visto.

JANAINA EMANUELE MÜLLER BARBOSA E JAIR CAMILO DE SOUZA 

JÚNIOR ingressou com o pedido de HABILITAÇÃO, com o fim de ver 

habilitado o crédito declarado de R$ 20.050,05 (vinte mil e cinquenta reais 

e cinco centavos), nos autos da Recuperação Judicial da empresa 

RONDOMAQ MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA, a compor o quadro de 

credores como crédito com privilégio especial.

Anexou documentos de fls. 06/10.

É o relatório. Decido.

Verifica-se, inicialmente, que a Recuperação Judicial da empresa 

RONDOMAQ MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA foi encerrada por sentença 

proferida em 13/08/2013, tal como se infere pelo Sistema Apolo.

Apenas o credor Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Centro Sul do Mato Grosso do Sul – SICREDI Centro-Sul 

MS, interpôs recurso contra a decisão que declarou o encerramento da 

recuperação judicial.

Contudo, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se 

que foi negado seguimento ao Agravo em Recurso Especial, tornando 
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definitiva a decisão que deu por encerrada a Recuperação Judicial da 

empresa RONDOMAQ MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.

De acordo com o art. 10, §6 c/c art. 19, da Lei 11.101/2005, os credores 

poderão, até o encerramento da Recuperação Judicial ou Falência, 

postular a retificação, inclusão ou exclusão de seu crédito do Quadro 

Geral de Credores, observando-se o procedimento ordinário.

Na hipótese em análise, a Recuperação Judicial já foi encerrada, não mais 

subsistindo o interesse dos requerentes/credores na presente Habilitação, 

visto que o procedimento adequado para buscar a satisfação de seu 

crédito é pelas vias ordinárias, perante o Juízo competente.

Por conseguinte, constata-se evidente ausência de condição da ação, 

tendo em vista o pedido de Habilitação de Crédito não se constitui na via 

adequada para obter o crédito pleiteado pelos habilitantes, em virtude ter 

sido encerrado o processo de Recuperação Judicial, não havendo que se 

falar em inclusão de novos créditos no Quadro Geral de Credores.

Assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.

Custa pelos autores.

Transitada em julgado, dê-se baixa, e arquivem-se os autos.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 479880 Nr: 1976-63.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIME SECURITY SOLUTIONS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:, MARCELO JOÃO DOS SANTOS - OAB:170293/SP, VANDER 

BRUSSO DA SILVA - OAB:175984/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 Vistos, em correição.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por Prime Security Solutions Indústria e Comércio de 

Equipamentos Eletrônicos , por dependência aos autos da Falência de 

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA, (Processo n.º 

12365-49.2013.811.0002 – código 316014), conforme autorizado pelo 

art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 425847 Nr: 25062-34.2015.811.0002

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELY CRISTINA AMORIM OLIVEIRA, SJA 

SUPERMERCADO EIRELE - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:OAB-MT 

4834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Trata-se de Ação Cautelar de Arresto com Pedido de Liminar Initio Litis e 

Inaudita Altera Pars proposta por ATACADÃO S/A., em face de KELY 

CRISTINA AMORIN OLIVEIRA e SJA SUPERMERCADOS EIRLEI 

(SUPERMERCADO CASA DO POVO)., todos qualificados, sob os 

argumentos apostos na inicial. (fls. 04/16)

A liminar foi concedida conforme decisão de fls. 63/63v.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo, fls. 64/65, 

requerendo seja o mesmo homologado, bem como, a extinção do 

processo.

Relatado o necessário. 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 EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, “b”, do CPC.

Outrossim, diante do petitório de fls. 79/79v, intimem-se os Requeridos 

para manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Custas, pagas inicialmente.

Com o trânsito em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, 

arquivando os autos.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 288912 Nr: 8393-08.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MAERCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA ALEXANDRINA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA - 

OAB:OAB/MT13.288, CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - 

OAB:13288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se com seu trâmite regular, aguardando 

juntada do aviso de recebimento (AR) da correspondência expedida nos 

autos.

Proceda-se, pois, com o impulsionamento do feito, remetendo-se à 

conclusão, se for o caso.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 346090 Nr: 12679-58.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRAUSBURG COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARSO LUIZ BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DAUFENBACH - 

OAB:5325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, JOAO MANOEL JUNIOR - OAB:3284-B/MT

 Intimação da parte para manifestar sobre a petição de fls. 141

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 441746 Nr: 7646-19.2016.811.0002

 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: ROSANGELA MAINARDES SIMÕES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. Declaro o 

feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 
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permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua 

localização e repercussão.Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia 

médica solicitada pelas partes. Os custos com a realização da perícia 

deverão ser rateados, pois requerida por ambas as partes, Para tanto, 

NOMEIO para os trabalhos periciais o Dr. GEORGE SALVADOR BRITO 

ALVES LIMA, devendo o mesmo ser intimado da nomeação, com cópia dos 

quesitos das partes, ocasião em que indicará local e horário dos trabalhos 

periciais, dos quais as partes deverão ser intimadasFIXO, então, a quantia 

de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários periciais. A requerida 

deverá efetuar o depósito prévio integral da parte que lhe incumbe (50%), 

ficando deferido o levantamento destes em favor do perito no início dos 

trabalhos).Intimem-se as partes para, querendo, indiquem os assistentes 

técnicos de sua confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC).O 

Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.O(a) advogado(a) da parte autora fica instado(a) a 

contribuir com o resultado do processo, no sentido de também buscar a 

comunicação da parte autora, com o alerta de que deverá comparecer 

acompanhada dos laudos e exames correlatos à enfermidade. No mais, a 

observação anterior não dispensa a necessidade de expedir-se mandado 

de intimação pessoal da parte autora, com o alerta de que deverá 

comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade.Com a juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada 

parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer, decorrido o prazo 

com ou sem manifestação voltem os autos conclusos.. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 445470 Nr: 9644-22.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. Declaro o 

feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua 

localização e repercussão.Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia 

médica solicitada pela parte requerida. Para tanto, NOMEIO para os 

trabalhos periciais o Dr. GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA, 

devendo o mesmo ser intimado da nomeação, com cópia dos quesitos das 

partes, ocasião em que indicará local e horário dos trabalhos periciais, dos 

quais as partes deverão ser intimadas (art. 474, CPC).FIXO, então, a 

quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários periciais. A 

requerida deverá efetuar o depósito prévio integral da parte que lhe 

incumbe . Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar os quesitos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC).Intimem-se as partes para, 

querendo, indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC).O Senhor perito deve ser advertido 

para responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, 

devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir 

prorrogação desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando 

por escrito essa situação, para apreciação judicial.O(a) advogado(a) da 

parte autora fica instado(a) a contribuir com o resultado do processo, no 

sentido de também buscar a comunicação da parte autora, com o alerta de 

que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte autora, com o alerta 

de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos 

à enfermidade.Com a juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada 

parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do 

CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem os autos 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 543421 Nr: 11503-05.2018.811.0002

 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: SIMONE DA SILVA COSTA, BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLARA DA SILVA - 

OAB:10.373-B, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14.485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955

 Autos nº. 11503-05.2018.811.0002. Código. 543421

Vistos.

Trata-se de PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO proposta por SIMONE 

DA SILVA COSTA em desfavor de NOSSO POSTO COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA, ambos qualificados nos autos.

Juntou os documentos de fls.07/13.

Na decisão inicial (fls. 14/16), determinou-se a intimação do autor para que 

esclarecesse a propositura da ação judicialmente e /ou requerer o que 

entender direito.

Às fls. 18 v/19, o autor juntou protocolo de habilitação de crédito na via 

administrativa, protocolada diretamente perante o administrador judicial da 

massa falida.

Vieram os autos conclusos.

Relatado o necessário. Decido.

Conforme mencionado, o autor juntou protocolo de habilitação de crédito 

na via administrativa, protocolada diretamente perante o administrador 

judicial da massa falida.

Dessa forma, evidenciado está à perda do objeto do presente pedido de 

habilitação, pelo que JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas, em razão da gratuidade da justiça.

Sem condenação em honorários, em face da inexistência do contraditório.

 Arquivem-se os autos, com todas as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 465483 Nr: 19064-51.2016.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINO FERREIRA DE ALMEIDA, BRENO AUGUSTO 

PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779, DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - OAB:MT 

14.962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT 15.948, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - 

OAB:OAB-MT 14.485, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13955

 Autos nº 19064-51.2016.811.0002 – Código. 465483.

Vistos.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO DE 

CREDORES, proposta por CELINO FERREIRA DE ALMEIDA, por 

dependência aos autos da Falência de NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES, (Processo n.º 12905-29.2015.811.0002 – código 

402959), conforme autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

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 
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não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 426544 Nr: 25400-08.2015.811.0002

 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: WILLIAN VALE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. Declaro o 

feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua 

localização e repercussão.Defiro o requerimento das partes para que seja 

juntado nos presentes autos a avaliação médica realizada no mutirão, para 

fins de laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz Coordenador do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que encaminhe a 

avaliação médica realizada na parte autora.Após, intimem-se as partes 

para manifestar quanto ao laudo de avaliação, devendo esclarecer se 

possuem interesse na produção de outras provas, justificando-as no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 543158 Nr: 11377-52.2018.811.0002

 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: ESPÓLIO DE BRUNO FRANCISCO DA COSTA, LUCILEI 

ROSA DA SILVA COSTA, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOSSO POSTO COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES 

LTDA. (NOSSO POSTO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAZ PAULO PAGOTO - 

OAB:5201-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT 15.948, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - 

OAB:OAB-MT 14.485, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13955

 Autos nº: 11377-52.2018.811.0002 – Código. 543158

 Vistos.

Compulsando os autos verifica-se que a parte autora, peticionou 

requerendo a dilação do prazo (fls. 23 v).

Contudo, à vista do lapso temporal, determino a intimação que a parte 

autora, para que no prazo de 10 (dez) dias, regularize a representação 

processual, juntando aos autos termo de compromisso de inventariante.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 435157 Nr: 4139-50.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO BOMDESPACHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela parte ré. Declaro o feito 

saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua 

localização e repercussão.Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia 

médica solicitada pelas partes. Os custos com a realização da perícia 

deverão ser rateados, Para tanto, NOMEIO para os trabalhos periciais o 

Dr. LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA, médico perito (CRM 6760 -MT), , 

FIXO, então, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários 

periciais. A requerida deverá efetuar o depósito prévio integral da parte 

que lhe incumbe (50%), ficando deferido o levantamento destes em favor 

do perito no início dos trabalhos. .Os quesitos da requerida encontram-se 

às fls. 35-v. Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar os 

quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC).Intimem-se as partes 

para, querendo, indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC).O Senhor perito deve ser 

advertido para responder com clareza e objetividade os quesitos 

formulados, devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial.O(a) advogado(a) da parte autora fica instado(a) a contribuir com o 

resultado do processo, no sentido de também buscar a comunicação da 

parte autora, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada dos 

laudos e exames correlatos à enfermidade. No mais, a observação 

anterior não dispensa a necessidade de expedir-se mandado de intimação 

pessoal da parte autora, com o alerta de que deverá comparecer 

acompanhada dos laudos e exames correlatos à enfermidade.Com a 

juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, 

apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo 

com ou sem manifestação voltem os autos conclusos.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 527466 Nr: 2870-05.2018.811.0002

 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: IZA HELENA DE OLIVEIRA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEBÍADES JOSÉ BONFIM - 

OAB:MT 3.210, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6.065/MT, 

Leandro de Souza Bonfim - OAB:MT 19.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 Autos nº 2870-05.2018.811.0002 - Código: 527466.

Vistos.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO DE 

CREDORES, proposta por IZA HELENA DE OLIVEIRA, por dependência aos 

autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA, (Processo 

n.º 12365-49.2013.811.0002 – código 316014), conforme autorizado pelo 

art.13, da Lei 11.101/05.

Primeiramente, retifiquem-se os registros do Sistema Apolo para constar 

como Administradora Judicial ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, 

que deverá ser intimado na pessoa do seu responsável técnico o Dr. Luiz 

Alexandre Cristaldo.

 Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 544549 Nr: 12108-48.2018.811.0002

 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: REIS & GOETTEN ASSESSORIA JURÍDICO ADUANEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINUA COMERCIO E SERVIÇOS DE 

SINALIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA SEDREZ REIS 

GOETTEN DE SOUZA - OAB:OAB/SC 24.289, JÔNATAS GOETTEN DE 

SOUZA - OAB:24.480/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 12108-48.2018.811.0002 – Código. 544549

Vistos.

Inicialmente, verifica-se que, não consta nos autos a informação de que 

foram recolhidos os emolumentos judiciais iniciais.

 Sendo assim, intime-se a parte autora, para comprovar o recolhimento 

das custas referentes à distribuição da presente ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, conforme 

previsão do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 449159 Nr: 11462-09.2016.811.0002

 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: ANDRÉ SANTANA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 Vistos, etc.

Defiro o requerimento para que seja juntado nos presentes autos o laudo 

pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz Coordenador do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania que encaminhe a avaliação médica 

realizada na parte autora.

Após, intimem-se as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, 

devendo esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

 Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 442529 Nr: 8066-24.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO MARCOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos, etc.

Defiro o requerimento para que seja juntado nos presentes autos o laudo 

pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz Coordenador do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania que encaminhe a avaliação médica 

realizada na parte autora.

Após, intimem-se as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, 

devendo esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

 Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 441315 Nr: 7446-12.2016.811.0002

 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: PAULO SANTIAGO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos, etc.

Defiro o requerimento para que seja juntado nos presentes autos o laudo 

pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz Coordenador do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania que encaminhe a avaliação médica 

realizada na parte autora.

Após, intimem-se as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, 

devendo esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

 Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 541041 Nr: 10433-50.2018.811.0002

 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: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE 

CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - 

OAB:8.566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 10433-50.2018.811.0002 – Código. 541041

Vistos.

Inicialmente, verifica-se que, não consta nos autos a informação de que 

foram recolhidos os emolumentos judiciais iniciais.

 Sendo assim, intime-se a parte autora, para comprovar o recolhimento 

das custas referentes à distribuição da presente ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, conforme 

previsão do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 541040 Nr: 10432-65.2018.811.0002

 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: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE 

CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARAMAR SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUSA PIZZATTO - 

OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 10432-65.2018.811.0002 – Código. 541040

Vistos.

Inicialmente, verifica-se que, não consta nos autos a informação de que 

foram recolhidos os emolumentos judiciais iniciais.

 Sendo assim, intime-se a parte autora, para comprovar o recolhimento 

das custas referentes à distribuição da presente ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, conforme 

previsão do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 516437 Nr: 22513-80.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ART LAMINAS COMERCIO DE LAMINAS DE MADEIRA 

LTDA EPP, REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEGAM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA - ME, SRM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, VMR COMERCIO 

DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREZA SIMÉIA BERSI - 

OAB:366.311/SP, FABIO ROCHA NIMER - OAB:CORECON/MS 1033, 

VICTOR HUGO CAMPANIA - OAB:354.949/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT 15.401

 Autos nº 22513-80.2017.811.0002 – Código. 516437

Vistos.

Compulsando aos autos, verifico que a parte autora em cumprimento a 

determinação retro apresentou emenda a inicial (fls.12/15).

 Contudo, a emenda não é satisfatória uma vez que a GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA à PESSOA JURÍDICA só é admitida em situações excepcionais e 

mediante comprovação de insuficiência financeira não só da empresa, 

mas também dos seus sócios, determino venha à parte autora, em 10 

(dez) dias, demonstrar documentalmente a sua hipossuficiência ou 

proceder ao recolhimento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 403473 Nr: 12410-62.2015.811.0041

 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: LILIAM CRISTINA CARDOSO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos, etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 126/127, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação, deixo de receber o pedido de cumprimento de sentença de 

fls. 123/125.

Proceda à transferência do valor depositado judicialmente na conta única 

para a conta bancária indicada pelo advogado (fls. 128).

Intime-se a autora pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 286732 Nr: 6018-34.2012.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE DAS DORES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT 12.743, ROGÉRIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:OAB-MT 21521/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/PR

 Vistos, etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 68/69, por meio da qual a parte 

requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da condenação, 

deixo de receber o pedido de cumprimento de sentença de fls. 62/64.

Proceda à transferência do valor depositado judicialmente na conta única 

para a conta bancária indicada pelo advogado (fls. 71).

Remetam os autos ao Contador Judicial para computo das custas 

processuais, intimando a ré no seguimento ao pagamento. Prazo: 5 dias.

 Pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 385333 Nr: 2243-06.2015.811.0002

 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: ARCANJA FIGUEIREDO DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE MATOS ARAUJO - 

OAB:18347/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos, etc.

Diante do pagamento efetuado pela parte requerida (fls. 70), intime-se a 

parte autora a se manifestar nos autos, requerendo o que entender de 

direito. Prazo: 10 dias.

 Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 232752 Nr: 12843-96.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARENIL FIGUEIREDO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENDO DA SILVA & PEREIRA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:22.005-B/MT, Marielle Orrigo Ferreira Mendes - OAB:10662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:MT 6.173, PAULO ROBERTO MOSER 

- OAB:9.932 - B

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Marenil Figueireido 

Almeida desfavor de Rosendo da Silva & Pereira LTDA-ME, pelos fatos e 

fundamentos exposto.

Observa-se que a parte requerida efetuou o depósito espontâneo da 

quantia que entendia devida referende a condenação do decisium, 

contudo havia saldo remanescente a ser pago (petição e cálculo de fls. 

172/173).

Na decisão de fls. 148, determinou-se a remessa dos autos ao Contador 

diante da divergência dos cálculos da partes.

 A liquidação se deu às fls. 182/183.

 É o relatório necessário.

 Decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pela exequente foi satisfeita, 

cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos.

Constato, portanto, que o objetivo da presente execução foi alcançado, 

qual seja, o adimplemento da obrigação, conforme dispõe o artigo 924, 

inciso II, do Código Processual Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução do 

mérito, ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil.

Custas pela requerida, conforme posto na sentença.

Libere o valor na conta informada pelo advogado, devendo a autora ser 

intimada pessoalmente acerca do remanescente liberado, nos termos do 

Prov. nº 16/2011-CGJ.

Transitada em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 399407 Nr: 11011-18.2015.811.0002

 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: KARITA GUIMARÃES DE MOURA, AMARO TELES DE 

MOURA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ CONC FORD PLUS CORRETOR - 

CITAVEL CORRETORA DE SEGUROS, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:11508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298 A/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A/MT, 

JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A

 Vistos, etc.

1. Diante do petitório de fls. 33/342, postergo análise do pleito para o 

recebimento do pedido de cumprimento de sentença, verifica-se que os 

autores, ora executados, é beneficiário da justiça gratuita e as verbas 

sucumbenciais restaram suspensas em sede de sentença (fls. 277/281).

Nesse sentido, dispõe o artigo 98, §3º, do CPC, que prevê a suspensão de 

verbas sucumbenciais, in verbis:

 Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência 

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, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário.

Logo, faz-se incabível a execução das verbas sucumbenciais sem que 

haja prévia comprovação por parte do credor de que inexiste a situação 

de insuficiência de recursos da parte devedora.

Ademais, os autores, ora executados, manifesta-se às fls. 348/350, 

comprovando que a situação financeira em nada mudou desde o ingresso 

da ação.

2. Diante do teor da petição acostada às fls. 343/344, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação, tendo a parte autora solicitado o levantamento do dinheiro 

(fls. 351), proceda à transferência do valor depositado judicialmente na 

conta única para a conta bancária indicada pela advogada.

2.1. Intime-se a autora pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da 

CNGC, acerca da transferência efetuada.

3. Pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.

4. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 333907 Nr: 2467-75.2014.811.0002

 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: LUCIENE ALEXANDRE CHARAPA DE LIMA, JONES EDER 

PARQUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES EDER PARQUER, LUCIENE ALEXANDRE 

CHARAPA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA P BIANCARDINI - 

OAB:5009, MAURÍCIO TEIXEIRA DA SILVA MATIAS - OAB:219219

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO TEIXEIRA DA 

SILVA MATIAS - OAB:17348/A

 Autos nº 2467-75.2014.811.0002 - Código. 333907

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o requerido apresentou reconvenção 

às fls. 87/93, contudo, deixou de comprovar o recolhimento das custas 

judiciárias (art. 1.222. da CNGC).

Assim, considerando que a reconvenção é um modo de exercício do 

direito de ação por parte do requerido contra o autor, contra-atacando a 

pretensão deduzida na lide principal, buscando um pronunciamento judicial 

em seu favor, faz-se necessário o recolhimento de custas/taxas para sua 

regular distribuição.

 Dessa forma, determino que o requerido/reconvinte recolha as custas e 

taxas judiciárias com a distribuição da ação reconvencional, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição da 

reconvenção, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 425002 Nr: 24601-62.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE APARECIDA BATISTA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, e 

entendo como justa fixar a indenização à título de danos morais no valor 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser paga pela requerida CLARO S/A à 

requerente ALINE APARECIDA BATISTA DA CRUZ, com juros de 1% ao 

mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo 

INPC a partir do seu arbitramento (presente data), bem como declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 195,78 (cento noventa e cinco reais 

e setenta e oito centavos), com relação ao contrato nº 

f000120798970848.Confirmo, outrossim, a antecipação da tutela deferida 

para todos os efeitos legais.Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais, bem como, os honorários advocatícios que arbitro em 

15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, conforme art. 

85, § 2º, do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Por fim, determino que encaminhe os autos 

ao Cartório do Distribuidor para constar como requerida a empresa CLARO 

S/A.P. I e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 306085 Nr: 1827-09.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CARLOS DA SILVA 

BASTOS - OAB:2907/MT, WELBERT MAURO FERREIRA - OAB:MT 

13.334-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1827-09.2013.811.0002 - Código. 306085

Vistos.

Em face do petitório de fls. 40, em que o autor requer o arquivamento dos 

autos, diante da não localização do requerido, nos termos do art. 200 do 

Código de Processo Civil, homologo a desistência manifestada, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, 

inciso VIII, do supracitado Estatuto.

Sem custas, diante da gratuidade da justiça.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência de contraditório.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 421484 Nr: 22758-62.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOZINELI ALMEIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - 

OAB:OABMT18898-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258 -A

 Autos nº 22758-62.2015.811.0002 - Código. 421484

Vistos.

O feito veio para apreciação dos petitórios pendentes.

Inicialmente o requerido manifestou-se às fls.158, informando que a 

documentação original para transferência do veiculo encontra-se 

disponível na agência 2764, localizada na av. Sen. Filinto Muller, 646- 

Centro Norte, Várzea Grande- MT.

 No entanto, às fls.160/163, a requerente informa o descumprimento da 

tutela antecipada concedida (fls.56) e reiterada às fls.132 e fls.152, 

aduzindo que o requerido apresentou apenas cópia da procuração, 
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restando infrutífera a transferência. Diante do exposto, requer que o 

requerido apresente em juízo a procuração pública com poderes para 

transferência do veículo.

 Pois bem, considerando a narrativa dos fatos e o não cumprimento da 

liminar deferida, uma vez que a requerida apenas informa a disponibilidade 

do documento, contudo faz a juntada de cópias aos autos (fls.164/169), 

determino A intimação da parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, apresente na secretaria deste juízo via original da procuração 

pública com apontamento expressos dos poderes para alienar (art. 3º, § 

1º, da portaria 281/2014/GP/DETRAN-MT), sob pena de multa diária de 

R$2.000,00 (dois mil reais) limitada ao valor da causa.

Com a entrega da documentação supra, intime-se a requerente para que 

retire a documentação em juízo, devendo a secretaria proceder com as 

formalidades de praxe.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 338695 Nr: 6867-35.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER - BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE 

- OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT/17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Autos nº6867-35.2014.811.0002 - Código. 338695

Vistos.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls.153/154).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 93827 Nr: 3253-03.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS CARLOS BUSCHMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIDONE ROMEU DALLASTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS LEANDRO PEREIRA - 

OAB:17178/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3253-03.2006.811.0055 – Código. 93827

Vistos.

Diante do teor da petição de fls. 124, por meio da qual a parte exequente 

informa o cumprimento integral do acordo pactuado entre as partes 

(fls.181/182) e HOMOLOGADO por este Juízo ás fls.123, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, com fulcro no art. 924, 

inciso II, do CPC.

 Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 425450 Nr: 24859-72.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON MOREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILK HALLEY MAGALHÃES - 

OAB:OAB/MT19.503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:MT 17.513

 Autos nº 24859-72.2015.811.0002 – Código. 425450

Vistos.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395178 Nr: 8543-81.2015.811.0002

 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: ELENINE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:MT 7561-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Compulsando os autos verifica-se que não fora cumprida integralmente a 

decisão de fls 61.

 Desse modo, determino o imediato cumprimento da determinação que 

designou a perícia medica.

 Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 349339 Nr: 15303-80.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL LUIZ BULHÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H. MAGALHÃES - 

OAB:OAB- MT 3515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAGIB KRUGER - 

OAB:4419/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:MT 8.656

 Autos nº15303-80.2014.811.0002 - Código. 349339

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por JOEL LUIZ 

BULHÕES em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

No decorrer da demanda, as partes devidamente representadas por seus 

procuradores e acompanhadas de seus patronos, conforme procurações 

juntadas aos autos (fls.12/13; fls.191/192 e 198), firmaram acordo às fls. 

185/187, pugnando pela homologação e extinção do feito.

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 EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, na forma do art. 487, III, alínea “b”, do CPC.

Expeça-se Alvará em favor do Requerido, conforme pactuado ás fls. 

185/187.

 Custas e honorários advocatícios, conforme ajustado.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 431045 Nr: 1530-94.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOLEDADE DOS SANTOS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRACON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - 

OAB:MT 17.234/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1530-94.2016.811.0002 – Código 431045

Vistos.

Recebo a petição de fls. 201 como ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Via 

de consequência:

1- Redesigno a audiência de conciliação para o dia 21 de setembro de 

2018, às 13h30min, expeça-se nova carta de citação para requerida nos 

termos da decisão de fls. 194/196 e no endereço indicado pelo autor às 

fls.201 v.

2- Determino que a Sra. Gestora Judiciária retifique o valor da causa, 

devendo constar como o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

3- Por fim, defiro o pedido de prioridade na tramitação, com fulcro na lei 

10741/03 (estatuto do Idoso).

 Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 94181 Nr: 3705-13.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: K.A.F.A - REP/ MÃE JANAÍNA FERREIRA DA SILVA 

CAMPOS, JANAÍNA FERREIRA DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARCANJO RIBEIRO, RONDON PLAZA 

SHOPPING LTDA, CONDOMINIO RONDON PLAZA SHOPPING, 

ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO RONDON PLAZA SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:12175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA ALVES BUOSI - 

OAB:OAB/MT 20.756, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358, 

LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358-0 MT, MARCELLA 

COSTA LOPES MORAIS RESENDE - OAB:10505, ZAID ARBID - 

OAB:1822-A/MT

 Vistos, etc.Cuida-se de pedido de penhora no rosto dos autos pugnado 

pela parte exequente em face da parte executada, sob o argumento de 

que este último possui crédito em seu nome junto à Ação de Execução de 

Sentença - Id. 96669, em trâmite junto a 1ª Vara Cível desta Comarca 

(petição de fls. 584/586).Sobre a penhora no rosto dos autos, estabelece 

o art. 860 do CPC.Art. 860 – quando o direito estiver sendo pleiteado em 

juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos 

autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de 

que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a 

caber ao executado. É da jurisprudência:).Desse modo, cumpre destacar 

ainda, que a ordem de preferência descrita no art. 835 do CPC é um norte 

para guiar o processo de execução, no intuito de se alcançar uma 

prestação jurisdicional mais célere e eficaz.Ademais, a Lei nº 

11.382/2006, alterando o art. 655 do CPC/73, atual 855 NCPC, colocou o 

dinheiro em primeiro lugar na ordem de gradação de bens do devedor a 

serem constritados.Essa mudança tem por fundamento a ideia de que, se 

a dívida é em dinheiro, ele é o bem que deve, preferencialmente, 

resguardar a execução.Embora, não seja obrigatória, a magistrada deve 

determinar a penhora que se verifique mais eficiente no caso concreto, 

sempre buscando o contentamento do exequente/credor. Assim, 

considerando que o executado possui créditos depositados em seu nome 

nos autos Id. 96669 em tramite na 1ª Vara Cível, determino que seja 

lavrado o respectivo auto de penhora no rosto daqueles autos, até o limite 

de R$127.528,19, referente a possível crédito do executado naquele feito, 

sobre o qual recairá a constrição.Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a 

parte executada na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), podendo esta suscitar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC.Cumpra-se, com 

as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 398850 Nr: 10713-26.2015.811.0002

 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: WANDERLEY GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Vistos, etc.

À vista da decisão proferida pela magistrada que me antecedeu no feito 

às fls.91, remetam-se os autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de 

Sinop/MT

Intime-se e Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 411366 Nr: 17398-49.2015.811.0002

 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: SANDRO ROSA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:MT 15.283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8.184-A

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda 

e julgo extinto o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar a empresa requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório no importe de R$4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais) à parte autora, a título de indenização 

pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. 

Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da 

condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice 

que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso 

(Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do 

pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela Requerida, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do 

Código de Processo Civil. Assim, condeno a Requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, 

que arbitro em R$ 10% (dez por cento) do valor da condenação, com 

fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em 

julgado, e nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 398846 Nr: 10710-71.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHNY DE ARAÚJO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 Vistos etc.

À vista da decisão proferida pela magistrada que me antecedeu no feito 

às fls.84, remetam-se os autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de 

Sinop/MT

Intime-se e Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 419063 Nr: 21554-80.2015.811.0002

 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: LAUDICEIA SANTANA GONSALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/ RE CIA.DE 

SEGUROS(SEGURADORA INTEGRANTE DO CONVENIO DPVAT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8.506-A

 Vistos, etc.

À vista da decisão proferida pela magistrada que me antecedeu no feito 

às fls.124, remetam-se os autos para uma das Varas Cíveis da Comarca 

de Sinop/MT

Intime-se e Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 417914 Nr: 20930-31.2015.811.0002

 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 LIONETE LOPES PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT13.516-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13-431-A

 Vistos etc.

Em face da petição de fls. 46, em que a autora requer a extinção do 

presente feito, nos termos do art. 200 do Código de Processo Civil, e 

diante da concordância da parte contrária (fls. 48), homologo a 

desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, 

via de consequência JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do 

mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do supracitado Estatuto.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), contudo fica suspensa a cobrança, nos 

termos do artigo 98, § 3º do Novo Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 429801 Nr: 694-24.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX NASCIMENTO DE REZENDE - 

OAB:MT 16.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:MT 13.333

 Nesse contexto, observados os critérios objetivos recomendados pela 

doutrina e pela jurisprudência dentre os quais se encontra a condição 

econômica das partes, bem como considerada a equidade, 

proporcionalidade, razoabilidade e a extensão do dano, JULGO 

PROCEDENTE a ação, e entendo como justa fixar a indenização no valor 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, a ser paga pela 

requerida OI S/A à requerente BENEDITO DA SILVA, com juros de 1% ao 

mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo 

INPC a partir do seu arbitramento (presente data), bem como declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 89,28 (oitenta e nove reais e vinte e 

oito centavos), com relação ao contrato nº 2097668691.Confirmo, 

outrossim, a liminar deferida para todos os efeitos legais. Decaindo o 

requerente em parte mínimo do pedido, é justo e razoável que a 

sucumbência seja suportada em sua totalidade pela requerida, nos termos 

do art. 86, parágrafo único, do CPC. Assim, condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários 

advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. P. I. e 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395865 Nr: 9064-26.2015.811.0002

 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: EVANDRO MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, e entendo como justa fixar 

a indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos 

morais, a ser paga pela requerida OI S/A ao requerente EVANDRO 

MENDES DE SOUZA, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do seu 

arbitramento (presente data), bem como declarar a inexistência do débito 

no valor de R$ 51,78 (cinquenta e um reais e setenta e oito centavos) com 

relação ao contrato nº 000000005045085901.Confirmo, outrossim, a 

liminar deferida para todos os efeitos legais. Decaindo o requerente em 

parte mínima do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja 

suportada em sua totalidade pela requerida, nos termos do art. 86, 

parágrafo único, do CPC. Assim, condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como os honorários 

advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. P. I. e 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 410254 Nr: 16759-31.2015.811.0002

 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: AGENELDA OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:MT 13.333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:OAB/DF 24.214, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13.033/MT, 

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS - OAB:18.836

 Nesse contexto, observados os critérios objetivos recomendados pela 

doutrina e pela jurisprudência dentre os quais se encontra a condição 

econômica das partes, bem como considerada a equidade, 

proporcionalidade, razoabilidade e a extensão do dano, JULGO 

PROCEDENTE a ação, e entendo como justa fixar a indenização no valor 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, a ser paga pela 

requerida TELEFÔNICA BRASIL S/A à requerente AGENELDA OLIVEIRA 

LIMA, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) 

e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento (presente 

data), bem como declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 

48,32 (quarenta e oito reais e trinta e dois centavos), R$ 82,77 (oitenta e 

dois reais e setenta e sete centavos) e R$ 102,31 (cento e dois reais e 

trinta e um centavos), com relação ao contrato nº 

0201207180000000.Confirmo, outrossim, a liminar deferida para todos os 

efeitos legais. Decaindo a requerente em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela 

requerida, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Assim, 

condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios que arbitro em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, 

do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 420382 Nr: 22195-68.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVAIR FLORIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Autos nº 22195-68.2015.811.0002 – Cód. 420382.

 Vistos.

Considerando o teor do petitório apresentado pelo requerido às fls. 66/76, 

faz-se pertinente a intimação da parte autora para se manifestar nos 

autos acerca dos documentos apresentados.

Sendo assim, considerando que não se proferirá decisão contra uma das 

partes sem que ela seja previamente ouvida, nos termos do artigo 9º do 

CPC, intime-se a autora para se manifestar nos autos. Prazo 10 dias.

Decorrido o prazo certifique-se e retornem os autos conclusos para 

apreciação dos petitórios pendentes.

Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 341224 Nr: 8877-52.2014.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA MARIA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K R BEB. COM. INDUSTRIA DE CALÇADOS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo se 

manifestou às fls. 44/53. Sendo assim, intime-se a parte autora para 

apresentar manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 386417 Nr: 2894-38.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAP, MARELI PESCADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Autos nº: 2894-38.2015.811.0002 – Cód. 386417.

Vistos.

À vista do teor do termo de audiência de conciliação fls. 79, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, justificar sua ausência à 

audiência de conciliação designada. Consigne-se que a ausência da 

justificativa plausível, implicará na aplicação da multa prevista no art. 334, 

§ 8º do NCPC, sem prejuízo da extinção do feito sem resolução do mérito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 347693 Nr: 14014-15.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOZELAINE CRISTINA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE MARIE DE SOUZA - 

OAB:9439-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - UNIVAG - OAB:MT 4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.14014-15.2014.811.0002 - Cód. 347693

Vistos.

Trata-se de Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de 

uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito.

Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente 

feito.

 Determino, por conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos 

para uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 452386 Nr: 12955-21.2016.811.0002

 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: FELIPE AUGUSTO UNSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 Autos nº: 12955-21.2016.811.0002 – Cód. 452386.

Vistos.

À vista do teor do termo de audiência de conciliação fls. 52, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, justificar sua ausência à 

audiência de conciliação designada. Consigne-se que a ausência da 

justificativa plausível, implicará na aplicação da multa prevista no art. 334, 

§ 8º do NCPC, sem prejuízo da extinção do feito sem resolução do mérito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 418026 Nr: 21000-48.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUALIFLEX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASICÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARGARIDA APARECIDA SILVA 

LEMES - OAB:12735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para se manifestar quanto a certidão do Oficial 

de Justiça de fls. 57, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395156 Nr: 8523-90.2015.811.0002

 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: ANTONIO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

GERAIS DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:MT 9.392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 Autos nº: 8523-90.2015.811.0002 – Cód. 395156.

Vistos.

 À vista do teor do termo de audiência de conciliação fls. 76, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, justificar sua ausência à 

audiência de conciliação designada. Consigne-se que a ausência da 

justificativa plausível, implicará na aplicação da multa prevista no art. 334, 

§ 8º do NCPC, sem prejuízo da extinção do feito sem resolução do mérito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395572 Nr: 8830-44.2015.811.0002

 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: ELIAS THIEGO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

(SEGURADORA LÍDER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:MT 9.392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Autos nº: 8830-44.2015.811.0002 – Cód. 395572.

Vistos.

À vista do teor do termo de audiência de conciliação fls. 112, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, justificar sua ausência à 

audiência de conciliação designada. Consigne-se que a ausência da 

justificativa plausível, implicará na aplicação da multa prevista no art. 334, 

§ 8º do NCPC, sem prejuízo da extinção do feito sem resolução do mérito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 390290 Nr: 5523-82.2015.811.0002

 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: ROSENI TERENCIA DA SILVA PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Certifico que a parte requerida apresentou recurso de apelação às fls. 

144/149, e a parte requerente às fls. 150/173, ambos tempestivamente. 

Sendo assim, intime-se a parte requerente para apresentar Contrarrazões 

acerca do recurso de apelação de fls. 144/149, e a parte requerida para 

apresentar Contrarrazões acerca do recurso de apelação de fls. 150/173, 

dentro do prazo legal.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 515440 Nr: 21875-47.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G DE OLIVIERA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 

LIVROS -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FUJIHARA PALUDETO - 

OAB:OAB/SP 354.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Determino a intimação da parte autora, na pessoa de seu procurador, para 

promover o recolhimento das custas iniciais do procedimento, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos 

do art. 290, do NCPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da 

parte, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para deliberações ou 

para determinar o cancelamento da distribuição, conforme o caso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 311186 Nr: 16478-46.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMIR DE BARROS VIEGAS - ME, ADMIR DE 

BARROS VIEGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIK HALLEY MAGALHÃES - 

OAB:18.893/MT

 Vistos,

Ante o pedido administrativo de parcelamento de débito por parte do 

contribuinte devedor, onde configura ato inequívoco extrajudicial de 

reconhecimento do seu débito que pretende parcelamento do débito, 

ensejando a interrupção da prescrição da ação para a cobrança do 

crédito tributário – execução fiscal, na forma do art. 174, parágrafo único, 

IV, do CTN, determino a suspensão do feito ante o teor da petição de fls. 

35-39.

 Determino ainda, a baixa da restrição de transferência e penhora via 

sistema Renajud (fl. 21), aliada a anuência da Fazenda Estadual, tendo em 

vista ter sido realizada posterior ao parcelamento (parcelamento em 

03/12/2014 e penhora em 17/06/2016).

Quanto o valor R$ 150,54, foi objeto de desbloqueio naquele momento 

processual, por ser valor irrisório em relação ao débito exequendo, o que 

torna inoperante o pedido da executada.

Após, os autos serão remetidos ao arquivo provisório, cabendo às partes 

comunicar, em tempo oportuno, acerca da quitação ou não do débito 

fiscal. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 235554 Nr: 15464-66.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES MARIA ALVES DE 

MOURA - OAB:MT 5.445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para informar os valores 

separados sendo, total do valor principal e total dos juros, relativos aos 

cálculos de fls. 104/105, para fins de expedição da RPV, tendo em vista a 

requisição eletrônica exige tais valores separados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 247624 Nr: 20705-84.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA., ADRIANE 

GONÇALVES ANTUNES JUNQUEIRA, ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES, 

LEDA ANTUNES GONÇALVES, FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO, 

ALLAN KARDEC SANTOS, AMADOR ATAÍDE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVIDES ATAIDIO 

GONÇALVES - OAB:13440-A/MT

 Vistos,

Desentranhe-se o pedido de execução de honorários (fls. 48-55) e 

devolva-se à sua subscritora, devendo o(a) douto(a) advogado(a) 

promover a execução referenciada em autos apartados, com distribuição 

por dependência, sem a necessidade de apensamento para evitar tumulto 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 273091 Nr: 15457-06.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JAILSON APARECIDO DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, em conformidade o despacho 

de fls. 194, para informar os dados bancários do titular do crédito (Jailson 

Aparecido da Guia), em que pese a petição de fls. 195 onde informa os 

dados bancários do patrono, para expedição do alvará, bem como o 

depósito dos honorários sucumbenciais, cabe informar que, os honorários 

de sucumbência já foi pago por meio do alvará de fls. 187 e, caso 

pretenda o recebimento do valor dos honorários contratuais destacado da 

valor principal, deverá requerer desta forma, juntando com a petição, 

cópia do contrato de honorários.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005265-21.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE MULLER LEAL (AUTOR)

JULIENE DA SILVA ARRUDA (AUTOR)

ROSANA MARCIA DE CASTRO (AUTOR)

GEIZENIL MARIA DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Restando decidido na sentença que os valores da efetiva 

defasagem remuneratória devida aos servidores públicos municipais 

deverão ser apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, nos 

termos do art. 509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. OSNI 

PEREIRA DE MORAIS, Contador CRC/MT 019162/O, para realização de 

perícia contábil, a fim de se comprovar inequivocamente a alegada perda 

salarial por parte do servidor, com base nos dados e documentos 

apresentados nos autos, cabendo às partes, em 15 dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente 

técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC. Deverá o Sr. Perito cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi atribuído, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos 

formulados pelas partes, bem como apresentando o laudo correspondente 

na secretaria no prazo máximo de 30 dias após realização da perícia. 

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão. 

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais. Prestadas as informações, ouça-se a parte exequente e 

executada sobre a proposta de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, 

após, conclusos os autos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000221-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZIMAR PEREIRA PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. I) Por não ter o réu contestado o pleito, mesmo devidamente citado, 

declaro-o revel por ausência de contestação. Contudo, por se tratar de 

ente público municipal, não há se falar em aplicação do art. 344 do CPC, 

por versar a causa sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, CPC). II) Não 

sendo o caso de julgamento antecipado da lide, por depender a causa de 

maior dilação probatória, especialmente a pericial, com fulcro no art. 465 

do CPC, nomeio o Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Edmilson 

Pinho de Sá (CREA/MT n. 200.255.704-7), para realização de perícia, a fim 

de atestar, tecnicamente, eventual exposição a perigo na função 

desempenhada pela parte autora no cargo de agente de segurança e 

manutenção, cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular 

quesitos (§ 1º, art. 465, CPC). Deverá o senhor perito cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos 

formulados pelas partes e os eventualmente indicados por este juízo, 

apresentando, na sequência, o laudo correspondente na secretaria no 

prazo máximo de 20 dias após realização da perícia. Assim que 

apresentados os quesitos pelas partes, conclusos os autos para aferição 

destes e/ou elaboração de outros quesitos por este juízo. Cientifique-se o 

Sr. Perito e intimem-se as partes. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009348-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEYDE BISPO BUENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA LUSTOSA OAB - MT9249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, por depender 

a causa de dilação probatória, especialmente acerca da alegada 

insalubridade nas atividades desenvolvidas pelo servidor, determino a 

produção de prova pericial. Para tanto, com fulcro no art. 465 do CPC, 

nomeio o Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Edmilson Pinho de 

Sá (CREA/MT n. 200.255.704-7), para realização de perícia, a fim de 

atestar, tecnicamente, eventual grau de periculosidade na função 

desempenhada pela parte autora, cabendo às partes, em 15 dias, 

contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o 

assistente técnico e formular quesitos (§ 1º, art. 465, CPC). Deverá o 

senhor perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes e os eventualmente 

indicados por este juízo, apresentando, na sequência, o laudo 

correspondente na secretaria no prazo máximo de 20 dias após 

realização da perícia. Assim que apresentados os quesitos pelas partes, 

conclusos os autos para aferição destes e/ou elaboração de outros 

quesitos por este juízo. Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, 

apresentar sua proposta de honorários, explicitar os critérios que serão 

utilizados para realização da perícia, bem como indicar a data para o início 

dos trabalhos periciais. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009354-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WEIDER CORREA DA COSTA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA LUSTOSA OAB - MT9249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, por depender 

a causa de dilação probatória, especialmente acerca da alegada 

insalubridade nas atividades desenvolvidas pelo servidor, determino a 

produção de prova pericial. Para tanto, com fulcro no art. 465 do CPC, 

nomeio o Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Edmilson Pinho de 

Sá (CREA/MT n. 200.255.704-7), para realização de perícia, a fim de 

atestar, tecnicamente, eventual grau de periculosidade na função 

desempenhada pela parte autora, cabendo às partes, em 15 dias, 

contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o 

assistente técnico e formular quesitos (§ 1º, art. 465, CPC). Deverá o 

senhor perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes e os eventualmente 

indicados por este juízo, apresentando, na sequência, o laudo 

correspondente na secretaria no prazo máximo de 20 dias após 

realização da perícia. Assim que apresentados os quesitos pelas partes, 

conclusos os autos para aferição destes e/ou elaboração de outros 
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quesitos por este juízo. Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, 

apresentar sua proposta de honorários, explicitar os critérios que serão 

utilizados para realização da perícia, bem como indicar a data para o início 

dos trabalhos periciais. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001649-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DA SILVA FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, por depender 

a causa de dilação probatória, especialmente acerca da alegada 

insalubridade nas atividades desenvolvidas pelo servidor, determino a 

produção de prova pericial. Para tanto, com fulcro no art. 465 do CPC, 

nomeio o Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Edmilson Pinho de 

Sá (CREA/MT n. 200.255.704-7), para realização de perícia, a fim de 

atestar, tecnicamente, eventual grau de periculosidade na função 

desempenhada pela parte autora, cabendo às partes, em 15 dias, 

contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o 

assistente técnico e formular quesitos (§ 1º, art. 465, CPC). Deverá o 

senhor perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes e os eventualmente 

indicados por este juízo, apresentando, na sequência, o laudo 

correspondente na secretaria no prazo máximo de 20 dias após 

realização da perícia. Assim que apresentados os quesitos pelas partes, 

conclusos os autos para aferição destes e/ou elaboração de outros 

quesitos por este juízo. Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, 

apresentar sua proposta de honorários, explicitar os critérios que serão 

utilizados para realização da perícia, bem como indicar a data para o início 

dos trabalhos periciais. Cumpra-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001961-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO JORGE ZAMAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, por depender 

a causa de dilação probatória, especialmente acerca da alegada 

insalubridade nas atividades desenvolvidas pelo servidor, determino a 

produção de prova pericial. Para tanto, com fulcro no art. 465 do CPC, 

nomeio o Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Edmilson Pinho de 

Sá (CREA/MT n. 200.255.704-7), para realização de perícia, a fim de 

atestar, tecnicamente, eventual grau de periculosidade na função 

desempenhada pela parte autora, cabendo às partes, em 15 dias, 

contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o 

assistente técnico e formular quesitos (§ 1º, art. 465, CPC). Deverá o 

senhor perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes e os eventualmente 

indicados por este juízo, apresentando, na sequência, o laudo 

correspondente na secretaria no prazo máximo de 20 dias após 

realização da perícia. Assim que apresentados os quesitos pelas partes, 

conclusos os autos para aferição destes e/ou elaboração de outros 

quesitos por este juízo. Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, 

apresentar sua proposta de honorários, explicitar os critérios que serão 

utilizados para realização da perícia, bem como indicar a data para o início 

dos trabalhos periciais. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 453059 Nr: 13264-42.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 59, ambos da Lei n. 

8.213/91 julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial a fim 

de restabelecer o auxilio doença, a partir da data de sua indevida 

cessação (08/09/2014) , descontadas parcelas eventualmente pagas, 

além do abono anual previsto no art. 40 da respectiva lei, declarando, 

assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC.Deverá o réu tomar todas as providências necessárias à 

realização dos procedimentos de reabilitação estabelecidos no art. 101, da 

Lei 8213/91.As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, 

monetariamente corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, até a entrada em vigor 

da Lei 11.960/09, a partir de quando se aplica o IPCA-E e os juros de mora 

de 1% ao mês, observados os respectivos vencimentos, reduzindo-se a 

taxa para 0,5% ao mês a partir da Lei 11.960/2009 e descontando valores 

já pagos pelo INSS.Por ser ilíquida a sentença, os honorários advocatícios 

deverão ser fixados por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do § 

4º, II, do art. 85, do Código de Processo Civil, que deverá ser calculado 

sobre o valor da condenação correspondente às parcelas vencidas até o 

momento da prolação da sentença (Súmula 111 do STJ).Quanto às custas 

processuais, segundo prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, a 

Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da gratuidade da justiça.Recorro de ofício (Sumula 490 do 

STJ).Decorrido o prazo recursal, à parte autora para requerer o que de 

direito.Havendo apelação e apresentadas as contrarrazões, remetam-se 

os autos à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 291589 Nr: 11322-14.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IRACEMA DE SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que informo os dados 

bancários e CPF para transferência do valor depositado, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 423247 Nr: 23679-21.2015.811.0002

 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: CHRISTIAN LAERT CAMPOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARÃES DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 19.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 112857 Nr: 8508-05.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRISSIMO FERREIRA DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo de quinze 

dias, manifestar sobre a impugnação de fls. 257/269.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 231799 Nr: 11904-19.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENEDITA DE CAMPO BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 332004 Nr: 756-35.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIR ALVES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:19.716, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - OAB:15.578/MT, 

SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil, 

designada para o dia 6/9/2018, às 17h, no Fórum da Comarca de Várzea 

Grande/MT, perito nomeado nos autos Osni Pereira de Moraes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 398436 Nr: 10510-64.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEONOR SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO ALVES DE 

SOUZA - OAB:18201

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil, 

designada para o dia 24/8/2018, às 17h, no Fórum da Comarca de Várzea 

Grande/MT, perito nomeado nos autos Osni Pereira de Moraes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 311274 Nr: 7342-25.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LACIR FIALHO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Gil Lopes - 

OAB:6771, Maria José Leão - OAB:5031, VALDECIR CALCA - 

OAB:5247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Face ao teor da peça retro, nomeio a perita Christina Fornazari em 

substituição ao perito anteriormente designado. Intimem-se as partes para 

se manifestarem sobre a proposta de honorários no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, conclusos.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1006387-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ORDENANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA MERCEDES FILARTIGA CUNHA OAB - MS7830 (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

ERNESTO BORGES NETO OAB - MS6651-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (ORDENADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - MT18359/O (ADVOGADO)

 

CARTA DE ORDEM N.º 84 - 2018 - DAP Comarca de Várzea Grande - MT. 

R. Hoje. CUMPRA-SE, servido a presente de mandado, através do Oficial 

de Justiça Plantonista. Após, devolva-se com nossas homenagens.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009297-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIELY DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009297-35.2017.8.11.0002. REQUERENTE: LUZIELY DA SILVA PEREIRA 

REQUERIDO: INSS Vistos, Defiro o petitório do ID 12976170. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. CITE-SE a Autarquia/Requerida, para 

responder a presente ação, com as observâncias e advertências legais. 

Faça consignar no mandado que em caso de ausência de resposta, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

requerente, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 344 e 345, II, do 

Novel Código de Processo Civil. Materializada a resposta, com ou sem 

juntada de documentos, abra-se vistas à parte autora, para impugnar no 

prazo legal. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 27 de julho 

de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000328-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Outros Interessados:

PAULINA MEDICA PINTO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000328-94.2018.8.11.0002. AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. 

Tendo em vista a informação do Ministério Público do óbito da Sra. Paulina 

Medica Pinto e pela extinção do feito pela perda do objeto jurídico, julgo 

extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, 

do Novel Código de Processo Civil. Arquivem-se com as baixas de estilo e 

procedimentos legais. Custas "ex lege". P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 27 de 

julho de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005151-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAGMAR MARTINS DE MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005151-14.2018.8.11.0002. AUTOR: DAGMAR MARTINS DE MEDEIROS 

RÉU: INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE 

Vistos, etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização 

de audiência de conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. 

Cite-se o Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo 

legal (artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em 

caso de ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos 

artigos 334, 344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo 

resposta do Ente Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, 

abra-se vista à parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 27 de julho de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004722-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AURELIO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004722-47.2018.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE AURELIO RAMOS 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE 

VARZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 

Dispenso a realização de audiência de conciliação/mediação, consoante o 

art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o Requerido, para querendo, responder a 

presente ação no prazo legal (artigos 335 e 180 do NCPC). Faça 

consignar no mandado que em caso de ausência de resposta, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 344 e 345, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente Público Requerido, com 

ou sem juntada de documentos, abra-se vista à parte autora, para 

querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA 

GRANDE, 27 de julho de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013156-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON MOREIRA PEIXOTO JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe do Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea 

- Grande (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1013156-05.2018.8.11.0041. IMPETRANTE: MILTON MOREIRA PEIXOTO 

JUNIOR IMPETRADO: CHEFE DO RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA - GRANDE Vistos. Entendo 

necessário, antes de apreciar, o pedido de medida liminar, ouvir a parte 

contrária, razão pela qual postergo a análise do pleito para após 

apresentada as informações. Notifique-se o impetrado nos termos do art. 

7º, I, da Lei nº 12.016/2009, devendo ser cumprido, ainda, o disposto no 

art. 7º, II, da citada lei. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 27 de julho de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007181-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SANTOS OAB - MT21647/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - MT18359/O (ADVOGADO)

 

Vistos,etc. Manifeste-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo legal. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002051-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KECIA RUBIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes para apresentar as Alegações Finais, no 

prazo legal. Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002153-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR BENTO CLEMENTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (RÉU)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes para apresentar as Alegações Finais, no 

prazo legal. Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009136-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL RODRIGUES ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - MT18359/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes para apresentar as Alegações Finais, no 

prazo legal. Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001635-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR CARNEIRO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos,etc. Manifeste-se a parte autora acerca da manifestação e 

documentos acostados, no prazo legal. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006464-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORCELINA MARIA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006464-10.2018.8.11.0002. AUTOR: DORCELINA MARIA DE MELO RÉU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 
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conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 27 de julho de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005743-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINA CASSIANA DA COSTA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005743-58.2018.8.11.0002. REQUERENTE: AVELINA CASSIANA DA 

COSTA MORAIS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. CITE-SE a 

Autarquia/Requerida, para responder a presente ação, com as 

observâncias e advertências legais. Faça consignar no mandado que em 

caso de ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, na forma e para os efeitos dos 

artigos 334, 344 e 345, II, do Novel Código de Processo Civil. Materializada 

a resposta, com ou sem juntada de documentos, abra-se vistas à parte 

autora, para impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int. 

VÁRZEA GRANDE, 19 de julho de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005893-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE DO ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005893-39.2018.8.11.0002. AUTOR: BERENICE DO ESPIRITO SANTO 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Diante de um vasto rol de 

documentos, da necessidade de um expert para análise das contas, bem 

como das consequências que advirão de uma decisão favorável, seria, de 

todo, imprudente por parte deste magistrado a concessão da medida 

pretendida, neste momento processual. Assim, pelo exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE LIMINAR pleiteado pela Parte Requerente. O Novo Código de 

Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, determina que, se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação. Assim, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. 

Cite-se o Requerido para, no prazo legal, apresentar defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 24 de julho de 2018. ALEXANDRE ELIAS 

FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005894-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005894-24.2018.8.11.0002. REQUERENTE: BERENICE DO ESPIRITO 

SANTO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 25 de julho de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005920-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA LOPES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005920-22.2018.8.11.0002. AUTOR: MARIA JULIA LOPES DA SILVA 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 25 de julho de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006046-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006046-72.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA BENEDITA DE SOUZA 

COSTA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 25 de julho de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430841 Nr: 1379-31.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE SALAME VARZEA GRANDE 

LTDA, JOAO CARLOS PEDROZO, LUCIA INÊS TURRA, EDUARDO 

BUSCANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 
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MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INDUSTRIA DE SALAME VARZEA 

GRANDE LTDA, CNPJ: 07343125000163, Inscrição Estadual: 133086208, 

atualmente em local incerto e não sabido JOAO CARLOS PEDROZO, Cpf: 

41228499187, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

EDUARDO BUSCANELLO, Cpf: 00209702001, brasileiro(a) e atualmente 

em local incerto e não sabido LUCIA INÊS TURRA, Cpf: 87814226104, Rg: 

23354550, brasileiro(a), divorciado(a), empresária. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 25/01/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

INDUSTRIA DE SALAME VARZEA GRANDE LTDA, JOAO CARLOS 

PEDROZOE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de CDA N° 20157168, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 7168/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$37.372,54 - Valor Atualizado: R$36.372,54 - Valor 

Honorários: R$1.000,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261170 Nr: 2163-81.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MARIA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL MARIA RODRIGUES, Cpf: 

16174690172, 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: Vistos, Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública Municipal, perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão 

de Inscrição de Dívida Ativa às fls. 07/09.A parte exequente pugnou pela 

EXTINÇÃO DO FEITO, nos moldes do art. 924, II do CPC/15, com resolução 

do mérito, e informou que os honorários advocatícios estão pagos, fls. 

65.É a síntese. Fundamento e Decido.Restou demonstrado que a 

liquidação do débito ocorreu durante o curso do processo de execução, 

impondo-se desta forma a extinção do presente feito em razão da parte 

devedora satisfazer a obrigação.Por tais razões e, com sustentáculo nos 

artigos 924, inciso II, c/c 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 

JULGO E DECLARO EXTINTO o presente feito, com julgamento de 

mérito.Sem condenação dos honorários advocatícios por estarem pagos, 

conforme demonstrou a exequente com comprovantes em anexo. 

Proceda-se o cancelamento definitivo da penhora realizada junto ao 

DETRAN, via sistema RENAJUD. Com o trânsito em julgado e observado as 

formalidades de estilo, arquivem-se.P. R. I.

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, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 25 de julho de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402057 Nr: 12426-36.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPACOTADORA CONDIMENTOS DOLENCE 

LTDA, ANDREA SEGATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EMPACOTADORA CONDIMENTOS 

DOLENCE LTDA, CNPJ: 36917151000156, Inscrição Estadual: 131349295 e 

atualmente em local incerto e não sabido ANDREA SEGATO DA SILVA, 

Cpf: 62257846168, Filiação: Sem Qualificação, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

EMPACOTADORA CONDIMENTOS DOLENCE LTDA e ANDREA SEGATO 

DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA N° 

20157079, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

7079/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$30.421,46 - Valor Atualizado: R$29.621,46 - Valor 

Honorários: R$800,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Cite-se, por correio, observando a 

Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, a parte devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear 

bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do 

art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 

4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos 

reais). Materializado eventuais embargos os honorários certamente serão 

majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, 

alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à 

penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos 

artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa 

manifestação da Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo 

a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pela parte 

Executada, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte Executada, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente.Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 
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apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 25 de julho de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244727 Nr: 19913-33.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLENA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 

ME, JOÃO BATISTA ARANTES, VANOR OLIVEIRA ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO BATISTA ARANTES, Cpf: 

07929668134, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

VANOR OLIVEIRA ARANTES, Cpf: 34660488187, Rg: 447.472, Filiação: 

João Batista Arantes e Maria Generosa Arantes, data de nascimento: 

21/06/1969, brasileiro(a), natural de Jaciara-MT. 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: Vistos em correição, Compulsando detidamente os autos 

verifico que, trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Estadual, perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão de 

Inscrição de Dívida Ativa à fl.06. No entanto, às fl.24/27, o Exequente 

requereu a extinção do Processo, com fundamento no artigo 794, I do 

CPC/73, face à Decisão Administrativa. Outrossim, o exequente requereu 

eventual levantamento de penhoras existentes, bem como o desbloqueio 

em contas, tendo em vista que o Executado nada mais deve a Fazenda 

Pública Estadual. Diante dos fatos expostos, CHAMO O FEITO À ORDEM 

para a extinção do processo em epígrafe, pelos seus próprios 

fundamentos. É a síntese.Fundamento e Decido.Restou demonstrado que 

a liquidação do débito ocorreu durante o curso do processo de execução, 

impondo-se desta forma a extinção do presente feito em razão da parte 

devedora satisfazer a obrigação.Por tais razões e, com sustentáculo nos 

artigos 924, inciso II, c/c 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 

JULGO E DECLARO EXTINTO o presente feito, com julgamento de 

mérito.Proceda-se levantamento de eventuais penhoras existentes, bem 

como, desbloqueio de contas, tendo em vista que o Executado nada mais 

deve a Fazenda Pública. Sem ônus para as partes nos termos do artigo 26 

da Lei nº 6.830/80. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades 

de estilo, arquivem-se.Custas “ex lege”. P. R. I.

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, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 25 de julho de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 431578 Nr: 1888-59.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORBERTO ELIZEU SANTO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, HELOISA ALMEIDA PRADO TAVARES DE 

MELLO GRANJA - OAB:20358/O, THAYELLE CRISTINNE DE ALMEIDA 

AMORIM - OAB:17.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Manifestem-se as partes, no prazo legal, acerca da proposta de 

honorários retro apresentados.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 400288 Nr: 11465-95.2015.811.0002

 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: FERNANDO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 445725 Nr: 9795-85.2016.811.0002

 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: LUDIO DA SILVA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar AS PARTES, para no prazo 

legal para manifestar-se sobre o laudo pericial retro juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 445952 Nr: 9921-38.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEB, SIRLEI EZIDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar AS PARTES, para no prazo 

legal para manifestar-se sobre o laudo pericial retro juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 447274 Nr: 10571-85.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:17526/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar AS PARTES, para no prazo 

legal para manifestar-se sobre o laudo pericial retro juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 453898 Nr: 13579-70.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIR ROSA VERISSIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE VITOY CURVO - 

OAB:OAB/MT 19260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar AS PARTES, para no prazo 

legal para manifestar-se sobre o laudo pericial retro juntado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 261205 Nr: 2379-42.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIZON CARNEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MARTINS SORNA - 

OAB:19.693-O/MT, MARCOS CESAR JOSETTI FLORES - OAB:8.933/MT, 

RONALDO LUIZ DE ARAÚJO - OAB:2.909/MT, SILVIA JOCIANE LEITE 

BRANCO - OAB:7.085-A/MT

 Vistos,

Manifeste-se o executado acerca da petição de fls. 106/107, no prazo de 

15 (quinze dias).

 Expeça-se o necessário.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 340241 Nr: 8129-20.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO DOMINGOS, SEBASTIÃO DOS REIS 

GONÇALVES, VALDEREZ ANTÔNIO FERREIRA, ANTONIO CARLOS 

KERSTING ROQUE, MIRIAM APARECIDA HAZAMA GONÇALVES, 

BERNADETE ANTUNES DE MIRANDA, PEDRO PEREIRA, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA, ASSOCIAÇÃO TRABALHO SOCIAL O BOM 

PASTOR - ATSBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: caroline turra - OAB:20.029/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ana carolina vianna stabile - 

OAB:16,821, joão vitor scedrrzyk brsga - OAB:15.429, KEILA 

MACHADO - OAB:OAB/MT 15359, mauricio magalhães faria - 

OAB:392, mauricio magalhães faria neto - OAB:15429, mauricio 

magalões faria junior - OAB:15.436, nadia ribeiro de freitas - 

OAB:18.069, rayssa toledo balster de castilho - OAB:19.909/E

 Visto em correição...

Defiro integralmente o pedido Ministerial retro. Cumpra-se como requerido, 

ficando fixado o prazo de 20 (vinte) dias em relação ao edital, bem como 

de 10 (dez) dias para resposta ao que se requer na letra ''b'' da referida 

peça.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 342395 Nr: 9837-08.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONATO DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402 MT

 Intimar a advogada Jackeline Moreira Martins Pacheco (OAB/MT 10.402), 

constituída pelo acusado Donato da Silva Nascimento, para comparecer à 

audiência designada, conforme decisão de fls. 122, cujo teor é o seguinte: 

"Vistos. Donato da Silva Nascimento, por advogado constituído, apresenta 

resposta à acusação, porém não foram arguidas nulidades quaisquer, 

tampouco exceções, preliminares ou prejudiciais. Assim, designo AIJ para 

o dia 06 de agosto de 2018, às 14h00min, com o cumprimento do art. 411, 

§ 8º, do CPP, com oitiva de todas as testemunhas presentes, 

independente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a 

ordem estabelecida no caput do referido artigo. Int".

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 377950 Nr: 25270-52.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALEXANDRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, 

via DJE, para APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo 05 (CINCO) 

DIAS.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 542712 Nr: 11193-96.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRA LETICIA DE ARRUDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - OAB:4107

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue: 

"Vistos etc.Pelo que se observa a motocicleta e o certificado de registro e 

licenciamento de veículo aprendidos no feito, se encontram na Diretoria 

Metropolitana de Criminalista para realização de perícia (fls. 114). Assim, 

aguarde-se a vinda do laudo pericial acompanhado do documento (CRLV). 

Após manifeste-se o Ministério Público.Cadastre-se no sistema APOLO o 

advogado particular da acusada (fls. 74).Int.Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 524161 Nr: 820-06.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR BONIFACIO DA SILVA, DURCINO 

PEREIRA DA COSTA, ROSEMBERG BARBOSA DA SILVA, EDMAR 

VERNILLE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO DOS 

SANTOS - OAB:18254, EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - 

OAB:13612, EDNO DAMASCENA DE FARIAS - OAB:11134, LUCIO 

MAURO DANTAS - OAB:13712, ONORIO GONÇALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12992, WELSON GAIVA MARINO - OAB:OAB/MT 14.033

 Vistos etc.

Pelo que se observa, embora tenha sido apensado a este feito aquele sob 

código 536192, observa-se que estão em fases distintas, aquele já 

rumando para a sentença e este ainda demandando instrução.

Assim, desapensem-se para que não sobrevenham prejuízos aos réus 

presos.

Voltem-me conclusos para sentença o feito 536192.

Com relação a este feito, diga o Ministério Público com relação ao pedido 
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retro.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 503282 Nr: 15487-31.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CORREA MARTINS, THON MARLON 

NUNES EKERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Carlos Correa Martins, Rg: 27845478 SSP MT Filiação: 

Neilton Mendes Martins e Lucinete Maria Correa, data de nascimento: 

06/11/1996, brasileiro(a), , Endereço: Rua Araipe, S/n, Bairro: Jd Eldorado, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Réu(s): Thon Marlon Nunes Ekert, Rg: 3020318-0 SSP MT Filiação: Joel 

Ekert e Elizabeth Nunes Rodrigues, data de nascimento: 28/12/1997, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), desempregado, Endereço: 

Rua Eumiro Ekert, N. 36, Qd. 04, Bairro: Colina Verde, Cidade: Cuiaba-MT

Finalidade:FAZ SABER, a todos quanto presente edital virem, ou dele 

conhecimentos tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 

Criminal, correm os autos de Ação Penal nº 25151-57.2015.811.0002, que 

o Ministério Público move contra o réu acima citado, em que procurado 

pelo Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência, não foi encontrado, 

pelo que o MM. Juiz mandou que expedisse o presente Edital de 

Notificação, ora oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Notifique(m)-se o(s) acusado(s) (bem como 

seu advogado, se tiver constituído), para responder(em) a acusação por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Deverá o Sr. Oficial de Justiça, indagar 

ao(s) acusado(s) se possui(em) advogado constituído, devendo ainda 

adverti-lo(s) de que caso não apresente(m) a resposta à acusação no 

prazo legal o feito será remetido à Defensoria Pública para tal finalidade. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 473238 Nr: 22811-09.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO CORRÊA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:OAB/MT 17994

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 156, proceda-se a anotação do valor das 

custas judiciais (fls. 139) as margens do registro do réu junto ao cartório 

distribuidor.

Após, certifique-se o cumprimento de todos os comandos da sentença e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 480487 Nr: 2264-11.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FRANCISCO ROMÃO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 107, 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.

Atente-se a secretaria para o novo endereço do réu constante às fls. 105.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 493689 Nr: 10272-74.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 105, 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.: 498271 Nr: 12819-87.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CARLOS AUGUSTO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE MESQUITA 

MORAIS - OAB:18973/O

 Vistos etc.

Forme-se o segundo volume dos autos (art. 337 e seus parágrafos, da 

CNGC).

Tendo em vista a certidão de fls. 225, 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.: 508103 Nr: 18003-24.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFER GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 171, 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.: 510072 Nr: 19065-02.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER BATISTA DA SILVA, JOÃO JOSÉ DE 

MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE MESQUITA 

MORAIS - OAB:18973/O, SEBASTIÃO MOURA DA SILVA - 

OAB:2863/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 241, intime-se pessoalmente o acusado 

CLEBER BATISTA DA SILVA para constituir novo procurador, no prazo de 

5 (cinco) dias. Não atendido, remetam-se à Defensoria Pública para 

assumir a defesa.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato
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 Cod. Proc.: 471348 Nr: 21905-19.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIA MIRANDA MARTINS, JOSE CARLOS 

DELMONDES CONSTANT, JOÃO PAULO MESSIAS, SANDRA LUZIA DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21.617, FLAVIA CONCEIÇÃO DA SILVA 

STABILITO - OAB:4266/RO, JACKELINE M M PACHECO - OAB:OAB/MT 

10402, LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - OAB:14147, 

LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304, RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6056-B, SILMARA ENORÉ DE MORAIS CORTEZ - OAB:19249, 

WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - OAB:11323

 Edital Genérico ME107

Edital de:SENTENÇA

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Jose Carlos Delmondes Constant, Cpf: 66233933153, 

Rg: 001282673 SSP MS Filiação: Manoel Constant e Judite Delmones, data 

de nascimento: 17/01/1977, brasileiro(a), natural de Aquidauana-MS, 

solteiro(a), reciclador, Endereço: Rua Maria das Dores, Qd 16, Lt 06, 

Bairro: Santa Maria ii, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de RÉU do inteiro 

teor da sentença proferida nos autos supra identificados, abaixo 

transcrita. O réu terá o prazo de 10 (dez) dias para manifestar se há 

interesse em recorrer da sentença.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 543, intime-se o réu JOSÉ CARLOS 

DELMONDES CONSTANT do inteiro teor da sentença por edital.

Após, certifique-se o cumprimento de todos os comando da sentença e 

arquivem-se os autos com as cautelas de prexe.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 522394 Nr: 25706-06.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETERSON RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Peterson Ribeiro dos Santos, Cpf: 83936637253, Rg: 

000967206 SESDC RO Filiação: Carmelita Arize dos Santos, data de 

nascimento: 06/02/1986, brasileiro(a), natural de Santo andre-SP, 

solteiro(a), Endereço: Rua A, N. 332, Apt. 41-B, Bairro: Terra Nova, 

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 PETERSON RIBEIRO DOS SANTOS COMO INCURSO NAS 

PENAS DO ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03.

Decisão/Despacho:O MP requereu o prosseguimento do feito com citação 

do réu Peterson Ribeiro dos Santos via edital (fl. 58). Defiro o requerido 

pelo MP. Certifique-se se ele se encontra ou não preso em alguma unidade 

prisional em caso positivo seja citado pessoalmente, em caso negativo, 

certifique-se e cite-se o réu via edital com prazo de 15 dias (art. 361, do 

CPP). Decorrido o prazo do edital, se o réu não comparecer ou constituir 

advogado, certifique-se o decurso do prazo e cls. Ciência ao MP. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 513328 Nr: 20736-60.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE GREGORIO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Luciene Gregorio da Cruz Filiação: Laurindo Velério da 

Silva e Iraci Rosa da Cruz, data de nascimento: 20/05/1997, brasileiro(a), 

natural de Várzea grande-MT, convivente, diarista, Endereço: Av. Brasil, 

Q.01, Casa 01, Bairro: 15 de Maio, 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 LUCIENE GREGÓRIO DA CRUZ COMO INCURSO NAS PENAS 

DO ART. 129, § 9º DO CODIGO PENAL.

Decisão/Despacho:O MP requereu o prosseguimento do feito com citação 

da ré Luciene Gregório da Cruz via edital (fl. 79). Defiro o requerido pelo 

MP, por ora quanto a citação por edital. Certifique-se se ela se encontra ou 

não presa em alguma unidade prisional em caso positivo seja citada 

pessoalmente, em caso negativo, certifique-se e cite-se a ré via edital com 

prazo de 15 dias (art. 361, do CPP). Decorrido o prazo do edital, se a ré 

não comparecer ou constituir advogado, certifique-se o decurso do prazo 

e cls. Ciência ao MP. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 473139 Nr: 22772-12.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DOS SANTOS MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Alessandro dos Santos Maciel, Cpf: 95639470100, Rg: 

49470 TEM MT Filiação: Jesus Querino Maciel e Maria José Maciel, data de 

nascimento: 22/01/1980, brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, 

solteiro(a), motoboy e motorista, Endereço: Rua Palestina, Qd 51, Lote 04, 

Bairro: Vila Arthur, 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
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Ante ao exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e 

condeno o acusado Alessandro dos Santos Maciel, qualificado nos autos, 

por infringir o art. 155, § 1.º, do Código Penal brasileiro.

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.

Trata-se de réu primário em harmonia com os autos (fl. 65).

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 do réu lhe são 

desfavorável, eis que procurou se assenhorar de patrimônio alheio na 

forma qualificada do tipo penal incriminador.

Verifico a situação econômica do réu como não boa, tendo o mesmo 

afirmado ser motorista e motoboy, desempregado, inclusive é assistido 

pela i. Defensoria Pública.

O comportamento da vítima é desinfluente.

Tudo isso sopesado, fixo sua pena no mínimo legal, ou seja, em um (01) 

ano de reclusão; aumento-a em um terço (1/3) ante ao repouso noturno, 

resultando em um (01) ano e quatro (04) 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.

Fixo suas penas pecuniárias 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, o réu deverá iniciar o 

cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

 Na forma do art. 44 do CP substituo a pena privativa de liberdade por uma 

restritiva de direito na conformidade do Juízo da Execução Penal.

Eis que o réu neste feito encontra-se solto, nesta oportunidade foi 

condenado no regime aberto, com substituição. Atualmente já está 

condenado 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 provisória 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. 5º, LXI, não vislumbro 

ser o caso do réu neste feito.

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 ao 

ofendido de que o réu foi condenado e encontra-se em liberdade na forma 

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:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 446159 Nr: 10035-74.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI, LILIAN 

CARINE CHIQUETTI TAMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Vieira Passos - 

OAB:17.731, ANTONIO PAULO Z. MENDONÇA - OAB:6.576/OAB/MT, 

MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - OAB:14941, RAPHAELA BUENO 

- OAB:20.891/MT

 Ação Penal n.º 10035-74.2016.811.0002 - Código Identificador n.º 

446159.

Tipificação legal: art. 171, caput, c.c. art. 330, ambos do Código Penal.

Réus: Rosa Maria Morales Chiquetti e Lilian Carine Chiquetti Tamura.

Vítima: Jeferson Silvente Spiguel.

Assunto: recebimento de recurso de apelação.

Recebo o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em 

desfavor dos réus Rosa Maria Morales Chiquetti e Lilian Carine Chiquetti 

Tamura, com as razões recursais (fls. 1190/1201), por estar no prazo 

legal (fl. 1207); bem como recebo o recurso de apelação dos réus Rosa 

Maria Morales Chiquetti e Lilian Carine Chiquetti Tamura sem as razões 

recursais, interpostos pela i. Defesa-Advogados (fl. 1202), por estar no 

prazo legal (fl. 1207).

Intime-se a i. defesa dos réus para ofertar as contrarrazões no prazo de 

lei, consoante art. 600, caput, do Código de Processo Penal e quanto as 

razões foi requerido para serem apresentada em superior instância, 

portanto, observadas as formalidades da lei remetam-se os autos ao e. 

TJ/MT para as providências legais. Inclusive onde serão produzidas as 

razões (CPP, art. 600, § 4.º).

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, em 09 de abril de 2018.

Dr. Abel Balbino Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 483602 Nr: 4070-81.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY FREITAS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO MEIRELLES 

COELHO JUNIOR - OAB:20625/O

 Ante ao exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por 

consequência, condeno o réu Wesley Freitas Gomes, qualificado nos 

autos, por infringir o art. 180, caput, do Código Penal. Atento às regras do 

artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena.DOSIMETRIA E 

FIXAÇÃO DA PENA [...]fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em um 

(01) ano de reclusão; deixo de diminuí-la ou aumentá-la ante as 

circunstâncias, atenuante e agravante acima reconhecidas, eis que se 

equivalem, logo se anulam; 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 acima, com base 

na proporcionalidade entre a pena corporal e a pena de multa, fixo sua 

pena pecuniária em dez (10) 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 

b, e §3.º do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si 

imposta sob a égide do regime semiaberto, por ser reincidente. Nos termos 

do art. 44, do Código Penal, deixo de determinar a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ser 

reincidente.DISPOSITIVO FINALNeste feito o réu encontra solto, nesta 

oportunidade foi condenado no regime semiaberto. Tenho que solto deve 

permanecer, não vislumbro os 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 vítima de que o réu foi condenado e encontra-se 

em liberdade neste feito 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.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 539172 Nr: 9484-26.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDERCLEY CLEMENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Ferreira Martins 

Camargo - OAB:12586

 DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e, em 

conformidade com a fundamentação supra, CONDENO o acusado 

HELDERCLEY CLEMENTE DA SILVA por infração ao art. 157, §2º, inciso II, 

§2º-A, inciso I c/c o art. 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal, à 

pena de 07 (SETE) ANOS e 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO, a ser 

cumprida, inicialmente, em REGIME FECHADO, e mais o pagamento de 20 

(VINTE) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época do fato;CONDENO o acusado, que foi defendido por 

advogada particular, ao pagamento das custas processuais.É cediço que 

toda e qualquer espécie de prisão antes do trânsito em julgado da 

sentença condenatória tem natureza cautelar, o que significa dizer, deve 

estar devidamente comprovada a real necessidade da restrição da 

liberdade.No caso vertente, o acusado vem se defendendo custodiado 

preventivamente e não há fato novo a justificar a modificação da sua 

situação, principalmente agora quando já há um primeiro juízo de 

culpabilidade formado quanto à prática de crime praticado mediante 

emprego de arma e concurso de pessoas.Ademais, o acusado possui 

outra condenação definitiva, o que demonstra habitualidade criminosa, 

além de ter causado desassossego social, hipótese que também justifica a 

manutenção da prisão até o trânsito em julgado da sentença. Assim, em 

caso de eventual recurso, deverá o condenado HELDERCLEY CLEMENTE 

DA SILVA aguardar o julgamento SOB CUSTÓDIA, posto que respondeu 

ao processo preso preventivamente. Com o trânsito em julgado, 

FORME-SE o executivo de pena, que deverá ser encaminhado à 2ª Vara 

Criminal da Capital.PROCEDA-SE, finalmente, com as comunicações 

pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, para os fins previstos no art. 15, 

inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos direitos 

políticos).INTIMEM-SE, pessoalmente, o condenado e o Ministério Público e, 

via DJE, a Defesa constituída.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 298661 Nr: 19218-11.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CERQUEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÍS GLAUCE ANTONIO DOS 

SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE FÁTIMA P. 

MACHADO - OAB:TO 1.055

 INTIMAR ADVOGADA DO ACUSADO MARCIO CERQUEIRA FERREIRA, 

Dra. MARIA DE FÁTIMA P. MACHADO - OAB/TO 1.055, PARA 

COMPARECER PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 

14H00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 488330 Nr: 7131-47.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS WILLIAN DA SILVA, RIDERSON 

APARECIDO MANGERE SANTI, WENDERSON DE ALMEIDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 Tendo em vista que o acusado WENDERSON DE ALMEIDA SOUZA não foi 

encontrado no endereço informado nos autos (fl. 82), INTIME-SE o seu 

advogado (fl. 58) para, no prazo de cinco dias, informar o endereço 

atualizado de seu cliente.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, intime-se o réu pela via 

editalícia.

Verifico, ainda, que o réu MARCOS WILLIAN DA SILVA, não foi localizado 

no endereço informado nos autos (fl. 91), de forma que a sua citação 

deverá ser realizada pela via editalícia, 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 o prazo do edital sem manifestação do denunciado, 

CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público para 

fins do art. 366 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 422215 Nr: 23163-98.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN JODISON COELHO RODRIGUES, 

DENIVALDO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jania Mikaelle Godoy 

Monteiro Matos - OAB:22458/O, JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES 

DA SILVA - OAB:DEFENSOR, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896/MT

 DISPOSITIVO: Isto posto, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE e, em conformidade com a fundamentação supra:01. 

ABSOLVO o acusado JEAN JODISON COELHO RODRIGUES da prática do 

crime previsto no art. 14 da Lei nº. 10.826/03, o que faço com suporte no 

art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;02. CONDENO o réu 

DENIVALDO OLIVEIRA DA SILVA por infração ao art. 14 da Lei 

10.826/2003 à pena de 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, a ser cumprida, 

inicialmente, em regime ABERTO (art. 33, § 2º, letra “c”, do Código Penal), 

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 duas restritivas de 

direito, conforme permite o art. 44, §2º, do referido Estatuto Penal, 

consistente em PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no importe de 01 (UM) 

SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, cujo valor deverá ser destinado ao Núcleo de 

Execuções Penais (2ª Vara Criminal da Capital), ficando vinculado ao 

procedimento criminal código 452072, conforme ofício 35/2016-GMF, 

datado de 17/10/2016, e LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA.CONDENO o réu 

DENIVALDO OLIVEIRA DA SILVA, ainda, ao pagamento das custas 

processuais, notadamente porque foi defendido por Advogado particular, 

demonstrando ter condições financeiras para arcar com a despesa.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, os réus, o Ministério Público 

e a Defensoria Pública e, via DJE, a Defesa constituída.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 438562 Nr: 6005-93.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIESEL DE LIMA PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213

 Aportou aos autos Resposta à Acusação do réu ELIESEL DE LIMA 

PROENÇA, o qual, por intermédio de seu Advogado, requer a absolvição 

(fl. 124/138).

Do que consta nos autos e da peça defensiva, não trouxe o acusado 

novos fatos ou provas capazes de modificar o convencimento quando do 

recebimento da denúncia.

 As teses suscitadas pela Defesa se confundem com o mérito e somente 

poderão ser devidamente analisadas depois de oportunizada a regular 

instrução criminal

Destarte, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do Código de 

Processo Penal e, assim, estando presente a materialidade e indícios de 
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autoria, MANTENHO o recebimento da inicial.

DETERMINO, contudo, que este processo aguarde em gabinete até que 

haja pauta disponível para realização da audiência de instrução e 

julgamento.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 317406 Nr: 13766-83.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro César Ferreira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELON ANGELOS DE 

MACEDO - OAB:11.009 B

 Código: 317406

VISTOS ETC

Compulsando os autos, verifico que na audiência realizada no dia 

26/11/2015 foi ouvida a testemunha Julio Cesar Gonçalves Nunes (folha 

206).

A testemunha Rosinete da Silva foi ouvida por meio de Carta Precatória 

(folha 169/172).

O Ministério Público apresentou novo endereço da vítima à folha 237.

Assim, designo para o dia 06 de agosto de 2018, às 16h:00min, a 

audiência de instrução e julgamento para oitiva da vítima, das testemunhas 

e interrogatório do réu.

Intimem-se a vítima no endereço informado à folha 237.

Intimem-se a testemunha Paula Gisele da Silva no endereço informado à 

folha 105, caso a Precatória expedida não tenha sido cumprida pelo juízo 

deprecado da Comarca de Cuiabá.

Requisitem-se o PM Edson Augusto dos Santos.

Intimem-se o réu para seu interrogatório e seu advogado constituído.

Ciência ao MP e à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Várzea Grande, 10 de abril de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 517508 Nr: 23057-68.2017.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BRLR, BLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOD, ADOD-M(EI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ALVES DE CARVALHO 

VAZ - OAB:22327/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15488

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, impulsionei os autos a fim de intimar os 

impetrados, através de seus advogados constituídos à fl. 54vº, acerca da 

parte dispositiva da sentença de fls. 67/71, que segue:

“(...) Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO nos termos do artigo 487, inciso I, do novo CPC. Sem custas 

processuais, como autoriza o artigo 10, inciso XXII, da Constituição 

Estadual e sem honorários advocatícios, na conformidade das Súmulas 

512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. 

Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade impetrada, nos termos do 

artigo 13 da Lei nº 12.016/09. Requisite-se a instauração de inquérito 

policial para apuração do crime previsto no artigo 71 da Lei nº 8.078/90 

(Código de Defesa do Consumidor), encaminhando-se cópia integral dos 

autos e do presente decisum. Sentença obrigatoriamente sujeita ao duplo 

grau de jurisdição pelo Juízo ad quem, nos termos do artigo 14, § 1º, da 

Lei nº 12.016/09, razão pela qual, findo o prazo para eventuais recursos 

voluntários, o que deverá ser certificado, remetam-se os autos, com as 

homenagens deste Juízo, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para regular processamento e julgamento, com as cautelas 

de praxe. Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pela Sra. 

Gestora, procedam-se às baixas e anotações necessárias e, em seguida, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”.

Sendo o que havia a certificar.

 Várzea Grande, 26 de Julho de 2018.

Milena Fernandes Machado

Analista Judiciário – Matrícula n°. 36121

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 276229 Nr: 19651-49.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS, MFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, LUCIANE ROSA DE SOUZA - OAB:15779/MT

 Posto isso, uma vez satisfeita a obrigação em relação ao débito objeto 

desta ação, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil e, consequentemente, indefiro os requerimentos de fls. 

85.Intime-se a executada Milca Ferraz de Campos a fornecer, no prazo de 

05 (cinco) dias, os dados bancários para a expedição do alvará.No mais, 

após o trânsito julgado, o que deverá ser certificado, proceda-se o 

levantamento dos valores penhorados e depositados em favor do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Várzea Grande 

(artigo 214 do ECA), gerido e administrado pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), o qual possui as 

relevantes atribuições legais indicadas no artigo 12, em especial nos 

incisos XIII, XIV, XVIII e XIX, da Lei Municipal nº 4.095/2015 e deverá 

observar, na utilização dos recursos, as vedações insertas no artigo 25, 

parágrafo único, da aludida lei . Processo isento de custas e emolumentos, 

nos termos do artigo 141, § 2º, do ECA. Com o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora, procedam-se às baixas e 

anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande, 26 de julho de 2018.Carlos José 

Rondon LuzJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 452042 Nr: 12762-06.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SCDS, ELENY APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO INTERESSADO DESTA TURISMO AGÊNCIA DE VIAGEM 

EIRELI ME, NA PESSOA DE SUAADVOGADA DRª ELENITA EGINA DE 

ASSUNÇÃO CARVALHO, INSCRITO NA OAB/MT SOB O Nº 20.643/0, 

PARA, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, JUNTAR NOTA FISCAL RELATIVO 

AO VALOR RECEBIDO POR MEIO DE ALVARÁ Nº 272227-5/2016(FLS.93)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 350382 Nr: 16118-77.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO INTERESSADO RAIA DROGASIL S.A, NA PESSOA DE 

SUA ADVOGADA DRª MARIA RAFAELA GUEDES PEDROSO PORTO, 

INSCRITO NA OAB/SP SOB O Nº 207.247, PARA, NO PRAZO DE 
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05(CINCO) DIAS, MANIFESRAE-SE SOBRE O PEDIDO DE 

DESARQUIVAMENTO, SOB PENA DE RETORNAR AO ARQUIVO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 394520 Nr: 8090-86.2015.811.0002

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARROS MORENO - OAB:10016, UELLITON DA SILVA LACERDA - 

OAB:OAB-MT 21407

 INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS DR. 

CLEYTON APARECIDO CAPARROS MORENO, INSCRITO NA OAB/MT SOB 

O Nº 10016, E, WELLITON DA SILVA LACERDA, INSCRITO NA OAB/MT 

SOB O Nº 21407, PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR OS 

MEMORIAIS FINAIS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 519024 Nr: 23949-74.2017.811.0002

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACSM, AVDC, AVDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:MT 16.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DOS PRETENDENTES À ADOÇÃO, ANDREIA CRISTINA SILVA 

MORAES E ALEXSANDRO VENTURA DE CARVALHO, NA PESSOA DE 

SUA ADVOGADA DRª. MARIZETE SANTOS FRANÇA, INSCRITO NA 

OAB/MT SOB O Nº 16.457, PARA NO PRAZO DE CINCO DIAS, REALIZEM 

O CURSO DE PRETENDENTES Á ADOÇÃO, BEM COMO A RESPECTIVA 

HABILITAÇÃO, DE ACORDO COM O ART.197-A, ECA, E SEGUINTES, 

APRESENTANDO TODO A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTES, AINDA QUE A 

PRETENSÃO SEJA DE ADOÇÃO "INTUITO PERSONAE"..

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005441-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIONOR JOSE DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intima-se a parte autora para, no prazo de 15(quinze) dias, apresentar a 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008234-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR WIECZOREK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT0007182A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008234-72.2017.8.11.0002; AUTOR: SAMIR WIECZOREK RÉU: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 1. Trata-se 

de ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais, com pedido de tutela de urgência com natureza antecipada, 

promovida por SAMIR WIECZOREK, em face de BANCO SANTANDER S.A, 

partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Assevera o autor que 

utilizava o cartão de crédito do banco Bradesco para pagar as faturas do 

cartão de crédito do banco Santander e vice-versa. Afirma que decorridos 

alguns meses dos pagamentos o Bradesco começou a estonar nas 

faturas do cartão de crédito os pagamentos que haviam sido realizados, 

que buscou explicações junto ao Bradesco e teve a informação de que o 

banco Santander não fez os repasses, que ao buscar informações junto 

ao Santander teve a informação de que os créditos haviam sido 

repassados. Aduz que ficou no “jogo de empurra” pelas instituições 

financeiras, gerando um salvo negativo na ordem de R$ 48.639,09 

(quarenta e oito mil seiscentos e trinta e nove reais e nove centavos). 3. 

Por esta razão, busca a prestação jurisdicional para que, em sede de 

tutela de urgência antecipada seja excluído o nome do autor dos órgãos 

de proteção ao crédito e que a instituição financeira não efetue a inscrição 

do autor nos cadastros de inadimplentes. 4. Juntou ao processo extratos 

da conta corrente, e-mails, comprovante de pagamento de títulos, ainda, 

documentos pessoais e comprovante de residência. 5. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 6. Trata-se de ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, 

com pedido de tutela de urgência com natureza antecipada, promovida por 

SAMIR WIECZOREK, em face de BANCO SANTANDER S.A, pelos fatos 

narrados no relatório acima. 7. O autor, em sede de inicial, pugnou pela 

concessão da tutela de urgência para que seja determinada exclusão do 

seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e que a instituição financeira 

não efetue a inscrição do autor nos cadastros de inadimplentes. 8. 

Preconiza o artigo 300 do CPC que “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 9. No caso dos 

autos, em que pese o autor tenha trazido diversos documentos a fim de 

comprovar suas alegações, em verdade, verifico que as provas trazidas, 

em fase de cognição sumária, não são hábeis a fim de garantir a tutela 

pretendida. 10. O autor assevera serem indevidos os estornos, todavia, 

não restou sobejamente comprovado nos autos os motivos que levaram 

ao estorno, assim, não há como se afirmar que a instituição financeira 

tenha praticado alguma ilegalidade. 11. Neste esteio, diante da ausência 

simultânea da “probabilidade do direito” e do “perigo do dano”, necessários 

à concessão da tutela de urgência antecipada, indefiro o pedido liminar. 

12. Citem-se os requeridos para, querendo, contestarem a presente ação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - da 

audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de 

acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, 

art. 335). 13. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 14. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

04/10/2018, às 14h20min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 15. Consigne, também, que caso o réu 

não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 16. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 17. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pelo Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 18. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do 

CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em favor do autor, por 

vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte requerida. 19. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007606-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)
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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)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLI CRISTINA DA SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS COMPLEMENTAR Intima-se a parte 

autora, para que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligência 

complementar do oficial de justiça, no valor de R$2.355,50, conforme a 

certidão do oficial de justiça inserida no ID13535496, a ser depositado pelo 

site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, Diligências, após preencha 

corretamente e emite-se a guia com o valor da diligência.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008872-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO DE SIQUEIRA CALDAS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004132-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WINICIUS PINAFFI DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1004132-70.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: WINICIUS PINAFFI DA SILVA Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. 

Compulsando os autos, verifico que o autor colacionou a notificação 

extrajudicial com o CEP divergente do indicado no contrato, o que, em 

princípio, configura a inexistência de mora. 4. Embora o autor tenha 

juntado o instrumento de protesto, o mesmo não esgotou todos os meios 

para localização do requerido. 5. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. 

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. 1. Conquanto válida a 

notificação por edital do devedor, porquanto autorizada pelo art. 2º, 

parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 911/69, não pode ser feita sem que antes 

tenha o credor buscado dar ciência pessoal daquele mediante 

correspondência dirigida ao seu endereço (Lei n. 9.492/97, art. 15). 2. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no AREsp: 489524 RS 

2014/0059738-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data 

de Julgamento: 10/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 16/03/2015). 6. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de 

recebimento da notificação extrajudicial, no endereço informado no 

contrato, inclusive o CEP, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob 

pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 7. 

Intime-se. Cumpra-se. 8. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004318-93.2018.8.11.0002

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:

CAMILA FERNANDA ARRUDA DO NASCIMENTO - ME (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 3 1 8 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CAMILA 

FERNANDA ARRUDA DO NASCIMENTO - ME Vistos. .. 1. Compulsando os 

autos, verifico que a petição de Id. 13556998 encontra-se incompleta 

(cortada), o que inviabiliza a análise do pedido. 2. Dessa maneira, concedo 

ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que traga aos autos a petição 

completa, ou manifeste-se o interesse no prosseguimento do feito. 3. 

Após, autos conclusos. 4. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005543-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON LEITE (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031135-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT0013082A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1031135-14.2017.8.11.0041; AUTOR: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

RÉU: REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA Vistos. 1. Considerando a 

apresentação de Embargos à Ação Monitória, nos termos do artigo 702, § 

5ª, do Código de Processo Civil, intime-se o autor para que no prazo de 15 

dias apresente resposta se entender cabível. 2. Após, conclusos. 3. Ás 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro
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 Cod. Proc.: 301851 Nr: 22615-78.2012.811.0002

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SIQUEIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640/MT, ANDRÉ DOS SANTOS - OAB:14.363 

AOB-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que o veiculo deve ser restituído ao requerido, ante a 

extinção do processo sem julgamento do mérito, a fim de que seja dado 

efetivo cumprimento da sentença, procedo à busca do endereço da parte 

requerida, conforme extrato que ora se junta.

2. Expeça-se o mandado de restituição no endereço encontrado, consigno 

que o mandado deverá ser cumprido a expensas do Juízo.

3. Com o cumprimento do mandado ou na impossibilidade de fazê-lo, 

certifique-se e façam-se conclusos.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 381463 Nr: 27852-25.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CALAZAN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071-A -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o teor da certidão de fl. 57, concedo o prazo de 5 dias 

para que a instituição financeira informe a localização do veiculo, ou, em 

caso de venda, proceda o deposito do valor do veículo disposto na tabela 

FIPE, devendo tais valores serem devidamente atualizados.

2. Com a manifestação do autor, remetam-se conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 397843 Nr: 10171-08.2015.811.0002

 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 ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto da Silva Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente da certidão de fl. 48.

2. Pois bem. Consigno que o requerido não fora citado para comparecer 

no processo, assim, certo é que não tem conhecimento de que o veículo 

deve ser restituido a ele.

3. Desta feita, expeça-se o devido mandado de restituição, que deverá ser 

cumprido as expensas do Juízo.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 439125 Nr: 6338-45.2016.811.0002

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONARE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - 

EPP, LUIZ CARLOS MORETTI TEIXEIRA, JORGE DE OLIVEIRA SOUZA, 

MAURO STUY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE 

MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA às fls. 119/133, alegando omissão e 

contrariedade na sentença de fls. 118.(...).16. Posto isso, CONHEÇO do 

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mas NEGO-LHE provimento, 

mantendo a r. sentença em todos os seus termos. 17. Ocorrendo o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. Do contrário, em 

caso de recurso, façam-se conclusos.18. Às providências..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 331458 Nr: 185-64.2014.811.0002

 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: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAILON ALVES VENTURA

 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: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:OAB/MT 9.963

 26. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão, confirmando a liminar deferida nos 

autos.27. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor 

da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em 

razão da gratuidade processual deferida nos autos, nos termos do art. 98, 

§ 3º do CPC.28. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com 

as baixas necessárias.29. P. I. C.

 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. Antes do cumprimento da decisão de fls. 133, traslade-se cópia da 

sentença prolatada nestes autos para a Ação de Busca e Apreensão nº 

331458, em apenso.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 266107 Nr: 5992-70.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCINA RODRIGUES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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1. Considerando que a instituição financeira, mesmo devidamente intimada, 

não realizou o deposito do valor do veiculo disposto na tabela FIPE, a fim 

de que a ordem judicial seja devidamente cumprida, concedo o prazo de 

10 dias para que o autor proceda o depósito do valor do bem constante na 

tabela FIPE, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), até o limite do valor do bem na tabela indicada.

2. Com a manifestação do autor, remetam-se conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 266133 Nr: 4953-38.2011.811.0002

 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: B. A.INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS 

LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PASSADORE - OAB:, 

UEBER R. DE CARVALHO - OAB:4754/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Vistos. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAÚ 

S/A, alegando suposta CONTRADIÇÃO e OMISSÃO na sentença de fls. 

300/303, uma vez que condenou exclusivamente o requerido, ora 

embargante, ao pagamento dos honorários advocatícios, bem como, não 

teria se manifestado quanto à taxa de juros de cheque especial 

apresentada no parecer do assistente técnico do banco. (...) 14. 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. 15. Posto isso, CONHEÇO do RECURSO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mas NEGO-LHE provimento, mantendo a r. 

sentença em todos os seus termos. 16. Às providências. .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 377460 Nr: 24886-89.2014.811.0002

 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: BMW FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PASSOS MELHADO 

COCHI - OAB:187329-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o teor da certidão de fl. 117, concedo o prazo de 10 dias 

para que a instituição financeira proceda o deposito do valor do veículo 

disposto na tabela FIPE, devendo tais valores serem devidamente 

atualizados.

2. Com o depósito, remetam-se conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 210678 Nr: 6257-77.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE PEÇAS ELETRICAS JR LTDA, 

JOSE RUBENS FERNANDES, LEONILDA THOMAZINI HERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO FELIPE MIOTTO - 

OAB:7252/MT

 Vistos.

.

1. Trata-se de pedido do exequente (fls. 110) requerendo a suspensão 

por prazo indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que 

não foram encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que a execução tramita há vários anos sem a devida 

liquidação da dívida e, ainda, em face da não localização bens de 

propriedade do executado, passíveis de penhora, nos termos do art. 921, 

III, do CPC, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo máximo de 1 (um) ano, 

com baixas somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo 

encontre bens passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, se 

iniciará o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do §4º, do artigo 

921, do CPC, devendo os autos permanecerem no arquivo, até sua 

fluência integral.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 371070 Nr: 20222-15.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ROBERTO FÉLFILI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - 

OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Trata-se de Embargos de Declaração com efeito infringente, 

opostos por BANCO BRADESCO S/A, com o propósito de que seja 

modificada a sentença de fls. 41, que julgou extinto o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III do CPC.(...) 12. 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 r. decisão em todos os 

seus termos.13. Às providências..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 205998 Nr: 1975-93.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE PEÇAS ELETRICAS JR LTDA, JOSÉ 

RUBENS HERNANDES, LEONILDA THOMAZINI HERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO FELIPE MIOTTO - 

OAB:7252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B, LAZARO JOSÉ GOMES JR. - 

OAB:OAB-MT 8194-A

 Vistos.

.

1. Considerando que até a presente data os autores não promoveram o 

devido recolhimento dos honorários para a realização da perícia judicial, 

concedo a eles o prazo de 05 (cinco) dias, para que dê o devido impulso 

processual, requerendo o que for necessário para o deslinde da ação e, 

em caso de inércia, intimem-se pessoalmente os autores para que, no 

mesmo prazo, manifestem interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção da ação (CPC, art. 485, III, § 1º).

2. Retifique-se o registro e autuação do feito fazendo constar o BANCO 

BRADESCOS/A no polo passivo da ação, eis que defiro o pedido de fls. 

261.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317538 Nr: 13900-13.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA 

- OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a 

guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 424013 Nr: 24115-77.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCI VERA WIEBBELLING DE OLIVEIRA, 

MARCUS VINICIOS DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - 

OAB:16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO 

BRADESCO S/A, às fls. 59, alegando suposta omissão na sentença de fls. 

58, eis que não teria apreciado o pedido protocolizado em 21/09/2017. (...) 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 418409 Nr: 21202-25.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em virtude da apresentação dos Embargos Monitório terem 

sido apresentado no prazo legal.

Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte autora para manifestar-se nos autos no 

prazo legal.

Ana Paula Garcia de Moura

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 282207 Nr: 985-63.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.M. GOMES COMÉRCIO - ME (ESTYLO 

MOTOS), HELDER MAJELA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a 

guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 326303 Nr: 22654-41.2013.811.0002

 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 VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA ALIMENTOS E REFEIÇÕES INDS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Granconato Concato 

- OAB:11244

 Vistos.

1. Tratando-se de sentença sem resolução do mérito e, atento ao que 

dispõe o art. 485, § 7º do CPC, mantenho a decisão tal como lançada.

2. Considerando a interposição de recurso de apelação, e a ausência de 

contrarrazões do apelado, embora devidamente intimado, remetam-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos 

termos do que dispõe o art. 1.010, § 3º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307800 Nr: 3740-26.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON MUNIZ ME, FERNANDO GOMES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a 

guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 406956 Nr: 15109-46.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA ESTANCIA CAMPO BELO 

LTDA - ME, EDEVAL FERREIRA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO 

R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a 

guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387246 Nr: 3464-24.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. N. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a 

guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 302276 Nr: 23099-93.2012.811.0002

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO MOTA BRITO

 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: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A

 Vistos.

1. Considerando a interposição de recurso de apelação, e a ausência de 

contrarrazões do apelado, embora devidamente intimado, remetam-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos 

termos do que dispõe o art. 1.010, § 3º do CPC.

2. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 251087 Nr: 10305-11.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9069/A - MT, IONÉIA ILDA VERONEZE - OAB:9.070-A, JOSÉ 

CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a 

guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 432369 Nr: 2377-96.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em virtude da apresentação dos Embargos Monitório terem 

sido apresentado no prazo legal.

Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte autora para manifestar-se nos autos no 

prazo legal.

Ana Paula Garcia de Moura

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317764 Nr: 14465-74.2013.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON JOSE DE CAMPOS CURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA 

RIBEIRO - OAB:OAB-MT 18441, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em virtude da apresentação dos Embargos Monitório terem 

sido apresentado no prazo legal.

Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte autora para manifestar-se nos autos no 

prazo legal.

Ana Paula Garcia de Moura

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 413576 Nr: 18664-71.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDA MEIRE ALVES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:MS- 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em virtude da apresentação dos Embargos Monitório terem 

sido apresentado no prazo legal.

Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte autora para manifestar-se nos autos no 

prazo legal.

Ana Paula Garcia de Moura

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 308803 Nr: 4789-05.2013.811.0002

 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: BRADESCO LEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPORT PEÇAS PARA TRATORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107.414-OAB-SP, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84206

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 26077 Nr: 4711-65.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA COEMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357.590 SP, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2680/MT, PEDRO DE MOLLA - OAB:200.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAUE TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357.590

 Certifico que no movimento "Decisão->Determinação", de 21/06/2018, foi 

disponibilizado no DJE nº 10293, de 12/07/2018 e publicado no dia 

13/07/2018, não constou o nome do patrono da parte Requerente, que 

aportou ao feito, em fls. 402/403, desse modo, remeto a nova intimação 

sobre a concessão da dilação do prazo requerido pela parte. Decorrido o 

prazo, manifeste-se o autor o quanto necessário para o devido 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 331850 Nr: 596-10.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR JOSÉ SOARES DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:182424, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/ MT 5.222
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 Vistos.

1. Ciente do pedido do executado em fls. 126/130.

2. Pois bem. Considerando que o patrono do executado postulou em Juízo 

sem procuração com poderes para tanto, em específico para receber 

citação, tendo em vista que se trata de vicio sanável, concedo o prazo de 

05 (cinco) dias para o patrono sane a irregularidade apontada.

3. Após, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 262553 Nr: 1562-75.2011.811.0002

 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: PAIXÃO & LISSONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:OAB MT 9.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB SP 128.341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB MT 12.208-A

 Certifico que no movimento "Certidão", de 30/05/2018, foi disponibilizado 

no DJE nº 10268, de 05/06/2018 e publicado no dia 06/06/2018, não 

constou o nome do patrono da parte Requerente, desse modo, remeto a 

nova intimação do antigo patrono da instituição financeira, para que 

manifeste, acerca da transferência dos honorários sucumbenciais já 

efetivada para a conta indicada às fls. 209-v, conforme Alvará Judicial de 

fls. 225.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 416098 Nr: 19952-54.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS DE OLIVEIRA BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 312630 Nr: 8723-68.2013.811.0002

 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 FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 237335 Nr: 17143-04.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OROZIMBO MOREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:17209/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que foram realizadas buscas de 

endereço do executado através dos sistemas BACENJUD e INFOJUD, 

conforme extratos de fls. 72/73 e fls. 107, respectivamente.

2. Assim, considerando que o exequente quedou-se inerte com relação 

aos endereços localizados, deixo de acolher o pedido de busca de 

endereço através do SIEL.

3. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao exequente para que se 

manifeste nos autos, requerendo o que entender necessário para o 

prosseguimento do feito.

4. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente, para que em prazo igual, dar andamento útil ao feito, sob 

pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 11742 Nr: 48-93.1988.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE CRÉDITO NACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LL COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008234-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR WIECZOREK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT0007182A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

BANCO BRADESCO 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 

1008234-72.2017.8.11.0002; AUTOR: SAMIR WIECZOREK RÉU: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 1. Trata-se 

de ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais, com pedido de tutela de urgência com natureza antecipada, 

promovida por SAMIR WIECZOREK, em face de BANCO SANTANDER S.A, 

partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Assevera o autor que 

utilizava o cartão de crédito do banco Bradesco para pagar as faturas do 

cartão de crédito do banco Santander e vice-versa. Afirma que decorridos 

alguns meses dos pagamentos o Bradesco começou a estonar nas 

faturas do cartão de crédito os pagamentos que haviam sido realizados, 

que buscou explicações junto ao Bradesco e teve a informação de que o 

banco Santander não fez os repasses, que ao buscar informações junto 

ao Santander teve a informação de que os créditos haviam sido 

repassados. Aduz que ficou no “jogo de empurra” pelas instituições 

financeiras, gerando um salvo negativo na ordem de R$ 48.639,09 

(quarenta e oito mil seiscentos e trinta e nove reais e nove centavos). 3. 

Por esta razão, busca a prestação jurisdicional para que, em sede de 

tutela de urgência antecipada seja excluído o nome do autor dos órgãos 
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de proteção ao crédito e que a instituição financeira não efetue a inscrição 

do autor nos cadastros de inadimplentes. 4. Juntou ao processo extratos 

da conta corrente, e-mails, comprovante de pagamento de títulos, ainda, 

documentos pessoais e comprovante de residência. 5. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 6. Trata-se de ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, 

com pedido de tutela de urgência com natureza antecipada, promovida por 

SAMIR WIECZOREK, em face de BANCO SANTANDER S.A, pelos fatos 

narrados no relatório acima. 7. O autor, em sede de inicial, pugnou pela 

concessão da tutela de urgência para que seja determinada exclusão do 

seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e que a instituição financeira 

não efetue a inscrição do autor nos cadastros de inadimplentes. 8. 

Preconiza o artigo 300 do CPC que “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 9. No caso dos 

autos, em que pese o autor tenha trazido diversos documentos a fim de 

comprovar suas alegações, em verdade, verifico que as provas trazidas, 

em fase de cognição sumária, não são hábeis a fim de garantir a tutela 

pretendida. 10. O autor assevera serem indevidos os estornos, todavia, 

não restou sobejamente comprovado nos autos os motivos que levaram 

ao estorno, assim, não há como se afirmar que a instituição financeira 

tenha praticado alguma ilegalidade. 11. Neste esteio, diante da ausência 

simultânea da “probabilidade do direito” e do “perigo do dano”, necessários 

à concessão da tutela de urgência antecipada, indefiro o pedido liminar. 

12. Citem-se os requeridos para, querendo, contestarem a presente ação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - da 

audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de 

acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, 

art. 335). 13. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 14. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

04/10/2018, às 14h20min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 15. Consigne, também, que caso o réu 

não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 16. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 17. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pelo Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 18. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do 

CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em favor do autor, por 

vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte requerida. 19. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031135-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT0013082A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1031135-14.2017.8.11.0041; AUTOR: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

RÉU: REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA Vistos. 1. Considerando a 

apresentação de Embargos à Ação Monitória, nos termos do artigo 702, § 

5ª, do Código de Processo Civil, intime-se o autor para que no prazo de 15 

dias apresente resposta se entender cabível. 2. Após, conclusos. 3. Ás 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005080-12.2018.8.11.0002

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:

MATHIAS CEBALHO SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005080-12.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MATHIAS CEBALHO SOARES 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”, verifico ainda, que 

consta na notificação a parcela com vencimento em 24/01/18, que 

conforme a planilha de débito encontra-se paga, e a divida constante na 

inicial refere-se à parcela com vencimento em 24/02/18, não tendo sido, 

portanto, o devedor notificado da parcela vencida. 4. Pois bem, em que 

pese à juntada do instrumento de protesto, denoto que não foram 

esgotados todos os meios para localização do requerido a fim de efetivar 

sua constituição em mora. 5. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS PARA A LIMINAR. PARCELAS OBJETO DA 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PAGAS. RECEBIMENTO DAS PARCELAS 

FORA DE ORDEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da norma de 

regência, a instituição financeira poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora. 2. Se a devedora 

foi notificada para o pagamento de prestações que posteriormente foram 

quitadas, estando em aberto parcelas que somente venceram após a 

notificação, não há como considerar válida a notificação que constituiu em 

mora o devedor, porquanto em relação às parcelas ali descritas, não 

subsiste mora. 3. A cobrança e recebimento de parcelas posteriores à 

constituição em mora por protesto extrajudicial evidencia desinteresse na 

rescisão do contrato, razão pela qual se mostra escorreita a decisão de 

indeferimento da liminar com base na ausência dos pressupostos legais 

da medida almejada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07094644520178070000 DF 0709464-45.2017.8.07.0000, Relator: 

LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 27/09/2017, 7ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 04/10/2017)”. “AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – 

DESTINATÁRIO INEXISTENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO 

CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do 

edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora 

para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem 

colocado um pressuposto para aceitação dessa notificação ficta, devendo 

o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para 

localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. (TJMT – AP. 
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11203/2017, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Data de 

Julgamento: 22/03/2017, Quinta Câmara Cível, Data da Publicação DJE: 

29/03/2017)". 6. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades apontadas, na 

forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 7. Intime-se. 8. Cumpra-se. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito
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